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)١/١(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة الطبعة السابعة

ا من خدام سنة نبيه املصطفي عليه الصالة والسالم، احلمد اهللا الذي من علينا بنعمة اإلسالم ، وجعلن
والصالة والسالم على صفوته من خلقه وخامت أنبيائه سيدنا ونبينا حممد بن عبداهللا وعلى آله وصحبه 

  .ومن وااله 
فإن اهللا تعاىل ـ وله احلمد واملنة ـ قد كتب هلذا الكتاب القبول لدى طلبة العلم عامة، : وبعد

هـ ـ ١٣٩٧فقد نفدت منه من حني طبعة الطبعة األويل عام . حلديث وعلومه خاصةواملشتغلني با
  .لذا رأيت طبعه الطبعة السابعة لدى مكتبة املعارف بالرياض . م إىل اآلن ست طبعات١٩٧٧

وملا كان نص الكتاب غري مشكول ، وفيه بعض األخطاء ، رأيت أن أقوم بشكل ما يشكل ال سيما 



  .ذلك تصحيح األخطاء قدر املستطاع أمساء األعالم ، وك
  .الشكْل والتصحيح : لذلك تعترب هذه الطبعة متميزة عن سابقاا من الطبعات بأمرين مها 

وصلى اهللا وسلم على سيدنا . وأسأل اهللا تعاىل أن يدمي النفع ذا الكتاب، وجيعله خالصاً لوجهه الكرمي
  .حسان إىل يوم الدين ونبينا حممد ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإ

  هـ١٤٠٥الكويت يف غرة مجادي اآلخر من عام 
  م٢١/٢/١٩٨٥املوافق 
  وكتبه

  العبد الضعيف
  راجي عفو ربه املنان

  .أبوحفص حممود بن أمحد الطحان 

)١/١(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
والسطور إىل يوم احلمد اهللا الذي من على املسلمني بإنزال القرآن الكرمي، وتكفل حبفظه يف الصدور 

  .الدين، وجعل من تتمة حفظه حفظ سنة سيد املرسلني
والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد الذي أوكل اهللا إليه تبيان ما أراده من الترتيل احلكيم بقوله 

فقام صلى اهللا عليه وسلم ) ١"(فَكَّرونَ وأَنزلْنا إليك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إليهم ولَعلَّهم يت" تعاىل 
  .مبينا له بأقواله وأفعاله وتقريراته بأسلوب واضح مبني 

والرضى عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النيب الكرمي فوعوها، ونقلوها للمسلمني كما 
  .مسعوها خالصة من شوائب التحريف والتبديل

ووضعوا لسالمة نقلها . ين تناقلوا السنة املطهرة جيال عن جيلوالرمحة واملغفرة للسلف الصاحل الذ
  .وروايتها قواعد وضوابط دقيقة لتخليصها من حتريف املبطلني 

واجلزاء اخلري ملن خلف السلف من علماء املسلمني الذين تلقوا قواعد راوية السنة وضوابطها عن 
  )٢"(علم مصطلح احلديث"يما بعد بـ السلف فهذبوها ورتبوها ومجعوها يف مصنفات مستقلة مسيت ف

__________  
  .٤٤ورة النحل اآلية ) ١(
  يطلق على هذا العلم أيضا ، علم احلديث دراية و علوم احلديث وأصول احلديث) ٢(

)١/٢(  



  

يف كلية الشريعة باجلامعة " مصطلح احلديث " فعندما كلفت منذ سنوات بتدريس علم : أما بعد 
البن الصالح ، مث قرر بدله " علوم احلديث " املنورة وكان املقرر تدريس كتاب اإلسالمية يف املدينة 

وجدت مع الطلبة بعض الصعوبات يف دراسة هذين الكتابني ـ . للنووي " التقريب " خمتصره كتاب 
على جاللتهما وغزارة فوائدمها ـ دراسة نظامية ، من هذه الصعوبات ، التطويل يف بعض األحباث، ال 

، ) ٢(ومنها االختصار يف البعض اآلخر ، ال سيما يف كتاب النووي ) . ١( كتاب ابن الصالح سيما يف
وذلك كترك التعريف مثال أو إغفال املثال )٣(ومنها صعوبة العبارة ، ومنها عدم تكامل بعض األحباث

وما أشبه أو عدم التعريج على ذكر أشهر املصنفات ، . أو عدم ذكر الفائدة من هذا البحث أو ذاك 
ووجدت غريمها من كتب األقدمني يف هذا الفن كذلك ، بل إن بعض تلك الكتب غري شامل . ذلك 

جلميع علوم احلديث ، وبعضها غري مهذب وال مرتب وعذرهم يف ذلك هو إما وضوح األمور اليت 
 نعرفه أو ال أو غري ذلك مما. أو احلاجة لتطويل بعض األحباث بالنسبة لزمنهم . تركوها بالنسبة هلم 

  .نعرفه 
__________  

  .صفحة  / ٤٦/ كبحث معرفة كيفية مساع احلديث وجتمله وصفة ضبطه ، فقد استغرق ) ١(
  .مثال إن مل يتجاوز تسع عشرة كلمة " الضعيف " كبحث ) ٢(
هو حنو حديث مشهور عن " املقلوب : " مثال ذلك اقتصار النووي يف حبث املقلوب على ما يلي ) ٣(

وقلب أهل بغداد على البخاري مائة حديث امتحانا فردها على وجوهها / مجل عن نافع لريغب فيه سامل 
  فأذعنوا بفضله

)١/٣(  

  

فرأيت أن أضع بني أيدي الطلبة يف كليات الشريعة كتاباً سهال يف مصطلح احلديث وعلومه ييسر 
مرقمة متسلسلة، مبتدئا عليهم فهم قواعد الفن ومصطلحاته ، وذلك بتقسيم كل حبث إىل فقرات 

كل ذلك بعبارة سهلة، " أشهر املصنفات فيه " خمتتما بفقرة .... بتعريفه ، مث مبثاله ، مث بأقسامه مثال 
وأسلوب علمي واضح ليس فيه تعقيد وال غموض، ومل أعرج على كثري من اخلالفات واألقوال وبسط 

العلم يف كليات الشريعة وكليات الدراسات املسائل مراعاة للحصص الزمنية القليلة املتخصصة هلذا 
  .اإلسالمية
ولست أرى أن هذا الكتاب يغين عن كتب العلماء األقدمني يف هذا " تيسري مصطلح احلديث " ومسيته 

الفن ، وإمنا قصدت أن يكون مفتاحاً هلا ، ومذكراً مبا فيها ، وميسرا للوصول إىل فهم معانيها ، وتظل 



  .ألقدمني مرجعاً للعلماء واملتخصصني يف هذا الفن ، ومعينا فياضاً ينهلون منه كتب األشعة والعلماء ا
وال يفوتين أن أذكر أنه صدر يف اآلونة األخرية كتب لبعض الباحثني فيها الفوائد الغزيرة ال سيما الرد 
، على شبه املستشرقني واملنحرفني ، لكن بعضها مطول ، وبعضها خمتصر جدا وبعضها غري مستوعب 

  .فأردت أن يكون كتايب هذا وسطا بني التطويل واالختصار ومستوعباً جلميع األحباث
  :واجلديد يف كتايب هذا هو 

  )١(التقسيم، أي تقسيم كل حبث إىل فقرات مرقمة، مما يسهل على الطالب فهمه 
  ...التكامل يف كل حبث من حيث اهليكل العام للبحث ، من ذكر التعريف واملثال واخل 

__________  
لقد استفدت يف موضوع تقسم البحث إىل فقرات من كبار أساتذيت ، كاألستاذ مصطفي الزرقاء ) ١(

أصول الفقه " واألستاذ الدكتور معروف الدولييب يف كتابه " الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد " يف كتابه 
نا طالباً يف كلية الشريعة واألستاذ الدكتور حممد زكي عبدالنيب يف مذكرة وضعها لنا ـ عندما ك" 

جبامعة دمشق ـ على كتاب اهلداية للمرغيناين فكان هلذا التقسيم املبتكر أعظم األثر يف فهم تلك العوم 
  .بسهولة ويسر بعد أن كنا تقاسي كثرياً يف فهمها واستيعاا 

  .االستيعاب جلميع أحباث املصطلح بشكل خمتصر 
ستفدت من طريقة احلافظ ابن حجر يف النخبة وشرحها فإنه خري أما من حيث التبويب والترتيب فقد ا

البن " علوم احلديث " ترتيب توسل إليه ـ رمحه اهللا ـ وكان جل اعتمادي يف املادة العلمية على 
  .للسيوطي" التدريب " للنووي وشرحه " التقريب " الصالح ، وخمتصر 

 اخلرب، الباب الثاين، يف اجلرح والتعديل، وجعلت الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب، الباب األول يف
  .والباب الثالث يف الرواية وأصوهلا، والباب الرابع يف اإلسناد ومعرفة الرواة

وإنين إذ أقدم هذا اجلهد املتواضع ألبنائنا الطلبة اعترف بعجزي وتقصريي يف إعطاء هذا العلم حقه وال 
ع فيه على زلة أو خطأ أن ينبهين عليه مشكوراً ، لعلى أبريء نفسي من الزلل واخلطأ ، فالرجاء ممن يطل

  .أتداركه وأرجو اهللا تعاىل أن ينفع به الطلبة واملشتغلني باحلديث وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي 

)١/٤(  

  

  املقدمة
  .نبذة تارخيية عن نشأة علم املصطلح واألطوار اليت مر ا 

  .أشهر املصنفات يف علم املصطلح 
  .أوليةتعريفات 



)١/٥(  

  

  نبذة تارخيية عن نشأة علم املصطلح واألطوار اليت مر ا
يالحظ الباحث املتفحص أن األسس واألركان األساسية لعلم الرواية ونقل األخبار موجودة يف ... 

 إِن جاءكُم يا أَيها الَّذين آمنوا: " الكتاب العزيز والسنة النبوية فقد جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىل 
نضر اهللا امرأ مسع منا شيئا فبلغه : " وجاء يف السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم ) . ١" (فَاسق بِنبأ فَتبينوا 

فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ، ورب " ويف رواية ) ٢" (كما مسعه فرب مبلغ أوعى من سامع 
  )٣" (حامل فقه ليس بفقيه 

كرمية وهذا احلديث الشريف مبدأ التثبت يف أخذ األخبار وكيفية ضبطها باالنتباه هلا ففي هذا اآلية ال
  .ووعيها والتدقيق يف نقلها لآلخرين

__________  
  ٦من سورة احلجرات ـ آية ) ١(
  .الترمذي ـ كتاب العلم ـ وقال عنه حسن صحيح ) ٢(
  .ابن ماجه املصدر نفسه لكن قال عنه حسن ، وروي احلديث أبو داوود و) ٣(

)١/٥(  

  

وامتثاال ألمر اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم فقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم يثبتون يف نقل 
األخبار وقبوهلا ، ال سيما إذا شكوا يف صدق الناقل هلا ، فظهر بناء على هذا موضوع اإلسناد وقيمته يف 

قال مل يكونوا يسألون عن : " سلم عن ابن سريين قبول األخبار أوردها ، فقد جاء يف مقدمة صحيح م
اإلسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا مسوا لنا رجالكم ، فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إىل أهل 

وبناء على أن اخلرب ال يقبل إال بعد معرفة سنده فقد ظهر علم اجلرح ) ١(البدع فال يؤخذ حديثهم 
الرواة ، ومعرفة املتصل أو املنقطع من األسانيد ، ومعرفة العلل اخلفية ، وظهر والتعديل ، والكالم على 

  .الكالم يف بعض الرواة لكن على قلة ، لقلة الرواة اروحني يف أول األمر 
مث توسع العلماء يف ذلك حىت ظهر البحث يف علوم كثرية تتعلق باحلديث من ناحية ضبطه وكيفية ... 

  .فة ناسخه من منسوخه وغريبه وغري ذلك ، إال أن ذلك كان يتناقله العلماء شفوياً حتمله وأدائه ، ومعر
مث تطور األمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، لكن يف أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغريها ... 

من العلوم األخرى كعلم األصول وعلم الفقه وعلم احلديث ، مثل كتاب الرسالة وكتاب إالم لإلمام 
  .الشافعي 



وأخريا ملا نضجت العلوم واستقر االصطالح ، واستقل كل فن عن غريه ، وذلك يف القرن الرابع ... 
اهلجري ، أفرد العلماء علم املصطلح يف كتاب مستقل ، وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو 

احملدث الفاصل بني "ابه هـ يف كت٣٦٠حممد احلسن بن عبدالرمحن بن خالد الرامهرمزي املتويف سنة 
  .وسأذكر أشهر املصنفات يف علم املصطلح من حني إفراده بالتصنيف إىل يومنا هذا " : الراوي والواعي

__________  
  مقدمة صحيح مسلم) ١(

)١/٦(  

  

  أشهر املصنفات يف علم املصطلح
  :احملدث الفاصل بني الراوي والواعي 

هـ لكنه مل ٣٦٠ن بن خالد الرامهرمزي املتويف يف سنة صنفه القاضي أبو حممد احلسن بن عبدالرمح
  .يستوعب أحباث املصطلح كلها ، وهذا شأن من يفتتح التصنيف يف أي فن أو علم غالباً 

  :معرفة علوم احلديث
هـ لكنه مل يهذب األحباث ومل ٤٠٥صنفه أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري املتويف سنة 

  .ب الفين املناسب يرتبها الترتي
  :املستخرج على معرفة علوم احلديث 

هـ ، استدرك فيه على احلاكم ما فاته يف ٤٣٠صنفه أبو نعيم أمحد بن عبداهللا االصبهاين املتويف سنة 
من قواعد هذا الفن ، لكنه ترك أشياء ميكن للمتعقب أن يستدركها عليه " معرفة علوم احلديث " كتابة 
  .أيضاً 

  :علم الرواية الكفاية يف 
هـ ، وهو كتاب ٤٦٣صنفه أبو بكر أمحد بن على بن ثابت اخلطيب البغدادي املشهور املتويف سنة 

  "حافل بتحرير مسائل هذا الفن ، وبيان قواعد الرواية ، ويعترب من أجلِّ مصادر هذا العلم 
  :اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع_ ٥

تاب يبحث يف آداب الرواية كما هو واضح من تسميته وهو صنفه اخلطيب البغدادي أيضا ، وهو ك
فريد يف بابه ، قيم يف أحباثه وحمتوياته ، وقلَّ فن من فنون علوم احلديث إال وصنف اخلطيب فيه كتاباً 

كل من أنصف علم أن احملدثني بعد اخلطيب عيال : " مفرداً ، فكان كما قال احلافظ أبوبكر بن نقطة 
  "على كُتبه 

  :ملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع اإل



هـ ، وهو كتاب غري شامل جلميع أحباث ٥٤٤صنفه القاضي عياض بن موسي اليحصيب املتويف سنة 
املصطلح ، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل واألداء وما يتفرغ عنها لكنه جيد يف بابه ، 

  .حسن التنسيق والترتيب 
  :ث جهله ماال يسع احملد

  .هـ ، وهو جزء صغري ليس فيه كبري فائدة ٥٨٠صنفه أبو حفص عمر بن عبدايد املياجني املتويف سنة 

)١/٧(  

  

  :علوم احلديث 
هـ وكتابه ٦٤٣صنفه أبو عمرو عثمان بن عبدالرمحن الشهرزوري املشهور بابن الصالح املتويف سنة 

وهو من أجود الكتب يف املصطلح مجع فيه مؤلفه ما " مقدمة ابن الصالح " هذا مشهور بني الناس بـ 
تفرق يف غريه من كتب اخلطيب ومن تقدمه ، فكان كتاباً حافالً بالفوائد ، لكنه مل يرتبه على الوضع 

املناسب ألنه أماله شيئياً فشيئاً ، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء فكم من خمتصر له وناظم 
  .ومعارض له ومنتصر 

  :تقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير ال
علوم " هـ ، وكتابه هذا اختصار لكتاب ٦٧٦صنفه حميي الدين حييي بن شرف النووي املتويف سنة 

  .البن الصالح ، وهو كتاب جيد ، لكنه مغلق العبارة أحياناً " احلديث 
  :تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي 

هـ ، وهو شرح لكتاب تقريب ٩١١بن أيب بكر السيوطي املتوىف سنة صنفه جالل الدين عبدالرمحن 
  .النواوي كما هو واضح من امسه ، مجع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثري 

  :نظم الدرر يف علم األثر
" ألفية العراقي "هـ ومشهورة باسم ٨٠٦صنفها زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي املتوىف سنة 

البن الصالح ، وزاد عليه وهي جيدة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة " علوم احلديث " نظم فيها 
  .، منها شرحان للمؤلف نفسه 

  :فتح املغيث يف شرح ألفية احلديث 
هـ ، وهو شرح على ألفية العراقي، وهو من ٩٠٢صنفه حممد بن عبدالرمحن السخاوي املتوىف سنة 

  .أوىف شروح األلفية وأجودها 
  :ة الفكر يف مصطلح أهل األثرخنب

هـ ، وهو جزء صغري خمتصر جداً ، لكنه من انفع ٨٥٢صنفه احلافظ ابن حجر العسقالين املتوىف سنة 



املختصرات وأجودها ترتيباً ، ابتكر فيه مؤلفه طريقة يف الترتيب والتقسيم مل يسبق إليها ، وقد شرحه 
  .ريه كما شرحه غ" نزهة النظر " مؤلفه بشرح مساه 
  :املنظومة البيقونية 

هـ، وهي من املنظومات املختصرة ، إذ ال تتجاوز ١٠٨٠صنفها عمر بن حممد البيقوين املتوىف سنة 
  .أربعة وثالثني بيتاً ، وتعترب من املختصرات النافعة املشهورة ، وعليها شروح متعددة 

  :قواعد التحديث
هـ وهو كتاب حمرر مفيد ، وهناك مصنفات أخرى ١٣٣٢صنفه حممد مجال الدين القامسي املتوىف سنة 

كثرية يطول ذكرها اقتصرت على ذكر املشهور منها ، فجزي اهللا اجلميع عنا وعن املسلمني خري اجلزاء 
.  

)١/٨(  

  

  تعريفات أولية
  :علم املصطلح 

  .علم بأصول وقواعد يعرف ا أحوال السند واملنت من حيث القبول والرد
  :موضوعه
  .نت من حيث القبول والردالسند وامل

  :مثرته 
  .متييز الصحيح من السقيم من األحاديث

  :احلديث
  .وجيمع على أحاديث على خالف القياس . اجلديد: لغة

  .ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة: اصطالحا 
  :اخلَبر
  .ومجعه أخبار . النبأ : لغة

  :ثة أقوال وهيفيه ثال: اصطالحاً
  .أي إن معنامها واحد اصطالحاً: هو مرادف للحديث)١
  .واخلرب ما جاء عن غريه . فاحلديث ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: مغاير له) ٢
  .أي إن احلديث ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم واخلرب ما جاء عنه أو عن غريه:أعم منه) ٣
  : األثَر-٦



  .الشيءبقية : لغة) أ
  :فيه قوالن مها: اصطالحاً) ب
  .أي أن معنامها واحد اصطالحاً: هو مرادف للحديث) ١
  .وهو ما أٌضيف إىل الصحابة والتابعني من أقوال أو أفعال: مغاير له) ٢
  :له معنيان:  اإلسناد-٧
  .عزو احلديث إىل قائله مسنداً ) أ
  .عىن مرادف للسند وهو ذا امل. سلسلة الرجال املٌوصلة للمنت ) ب
  : السند-٨
  .ومسي كذلك ألن احلديث يستند إليه ويعتمد عليه . املعتمد: لغة) أ
  .سلسلة الرجال املوصلة للمنت: اصطالحا) ب
  : املنت-٩
  .ما صلب وارتفع من األرض: لغة) أ
  .ما ينتهي إليه السند من الكالم: اصطالحاً) ب

)١/٩(  

  

  )بفتح النون : (  املٌسند-١٠
  .اسم مفعول من أسند الشيء إليه مبعىن عزاه ونسبه له: لغة) أ
  .له ثالثة معان: اصطالحاً) ب
  .كل كتاب مجع فيه مرويات كل صحايب على حدة ) ١
  .احلديث املرفوع املتصل سنداً ) ٢
  .فيكون ذا املعىن مصدراً ميمياً" السند " إن يراد به ) ٣
  )بكسر النون : (  املٌسنِد -١١
  أم ليس له إال جمرد الرواية. سواء أكان عنده علم به. و من يروي احلديث بسنده ه

  : املٌحدث-١٢
  .ويطلع على كثري من الروايات وأحوال رواا. هو من يشتغل بعلم احلديث رواية ودراية 

  :فيه قوالن :  احلافظ -١٣
  .مرادف للمحدث عند كثري من احملدثني) أ
  .حبيث يكون ما يعرفه يف كل طبقة أكثر مما جيهله. احملدث وقيل هو أرفع درجة من ) ب



  : احلاكم-١٤
  .هو من أحاط علماً جبميع األحاديث حىت ال يفوته منها إال اليسري على رأي بعض أهل العلم

)١/١٠(  

  

  اخلرب: الباب األول 
  .تقسيم اخلرب باعتبار وصوله إلينا :  الفصل األول -
  قبولاخلرب امل:  الفصل الثاين -
  .اخلرب املردود :  الفصل الثالث -
  .اخلرب املشترك بني املقبول واملردود :  الفصل الرابع -

)١/١١(  

  

  تقسيم اخلرب باعتبار وصوله إلينا: الفصل األول 
  :ينقسم اخلرب باعتبار وصوله إلينا إىل قسمني

  .فان كان له طرق بال حصرِ عدد معني فهو املتواتر 
  .صورة بعدد معني فهو اآلحادوإن كان له طرق حم

  .ولكل منهما أقسام وتفاصيل ، سأذكرها وأبسطها إن شاء اهللا تعاىل وأبدا ببحث املتواتر
  اخلرب املتواتر: املْبحثٌ األول 

  :تعريفه 
  .هو اسم فاعل مشتق من املتواتر أي التتابع، تقول تواتر املطر أي تتابع نزوله: لغة

  . تحيل العادة تواطؤهم على الكذبما رواه عدد كثري: اصطالحا
أي هو احلديث أو اخلرب الذي يرويه يف كل طبقة من طبقات سنده رواة كثريون حيكم : ومعىن التعريف

  .العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختالق هذا اخلرب
  :شروطه

  : بشروط أربعة وهييتبني من شرح التعريف أن التواتر ال يتحقق يف اخلرب إال
  )١(وقد اختلف يف أقل الكثرة على أقوال املختار أنه عشرة أشخاص . أن يرويه عدد كثري 

  .أن توجد هذه الكثرة يف مجيع طبقات السند



__________  
   .١٧٧ ـ ص ٢تدريب الراوي جـ) ١(

)١/١١(  

  

  ) .١(أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب 
  .س أن يكون مستند خربهم احل

. كالقول حبدوث العامل مثال . أما إن كان مستند خربهم العقل..... كقوهلم مسعنا أو رأينا أو ملسنا أو 
  .فال يسمي اخلرب حينئذ متواتراً 

  : حكمه -٣
املتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيين الذي يضطر اإلنسان إىل التصديق به تصديقاً جازماً كمن 

لذلك كان املتواتر كله مقبوال وال . يف ال يتردد يف تصديقه، فكذلك اخلرب املتواتريشاهد األمر بنفسه ك
  .حاجة إىل البحث عن أحوال رواته

  :أقسامه
  .ينقسم اخلرب املتواتر إىل قسمني مها، لفظي ومعنوي

"  النار من كذب على معتمداً فليتبوأ مقعده من" مثل حديث . هو ما تواتر لفظه ومعناه: املتواتر اللفظي
  .رواه بضعة وسبعون صحابياً 

  .هو ما تواتر معناه دون لفظة: املتواتر املعنوي
كل حديث . فقد ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم حنو مائة حديث. أحاديث رفع اليدين يف الدعاء : مثل 

در املشترك بينها لكنها يف قضايا خمتلفة فكل قضية منها مل تتواتر، والقَ.منها فيه أنه رفع يديه يف الدعاء 
  )٢. (ـ وهو الرفع عند الدعاء ـ تواتر باعتبار جمموع الطرق

  :وجوده ) ٥
يوجد عدد ال بأس به من األحاديث املتواترة ، منها حديث احلوض ، وحديث املسح على اخلفني ، 

حاديث وحديث رفع اليدين يف الصالة وحديث نضر اهللا أمراً، وغريها كثري ، لكن لو نظرنا إىل عدد أ
  .اآلحاد لوجدتا أن األحاديث املتواترة قليلة جداً النسبة هلا 

  :أشهر املصنفات فيه ) ٦
لقد اعتين العلماء جبمع األحاديث املتواترة وجعلها يف مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع 

  :فمن تلك املصنفات. إليها
  .مرتب على األبوابوهو . للسيوطي : األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة 



  .وهو تلخيص للكتاب السابق . قطف األزهار للسيوطي أيضاً 
  .حملمد بن جعفر الكتاين : نظم املتناثر من احلديث املتواتر 

__________  
وبناء على . ومذاهب خمتلفة وما شابه ذلك. وأجناس خمتلفة. وذلك كأن يكونوا من بالده خمتلفة) ١(

وقد يقل العدد نسبياً ويثبت للخرب حكم .  وال يثبت للخرب حكم املتواترذلك فقد يكثر عدد املخربين
  .وذلك حسب أحوال الرواة. املتواتر 

  ١٨٠ ـ ص ٢تدريب الراوي جـ) ٢(

)١/١١(  

  

  خرب اآلحاد: املبحث الثاين 
  :تعريفه
  .اآلحاد مجع أحد مبعين الواحد، وخرب الواحد هو ما يرويه شخص واحد: لغة

  )١(ا مل جيمع شروط املتواتر هو م: اصطالحاً
  :حكمه 

  .يفيد العلم النظري ، أي العلم املتوقف على النظر واالستدالل 
  :أقسامه بالنسبة إىل عدد طرقه 

  .يقسم خرب اآلحاد بالنسبة إىل عدد طرقه إىل ثالثة أقسام
  .مشهور
  .عزيز
  .غريب

  .وسأتكلم على كل منها ببحث مستقل 
  املَشهور
  :تعريفه
  .إذا أعلنته وأظهرته ومسى بذلك لظهوره " شهرت األمر "  اسم مفعول من هو: لغة 

  .ما رواه ثالثة ـ فأكثر يف كل طبقة ـ ما مل يبلغ حد التواتر: اصطالحاً
  :مثاله

  )٢..... " (أن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه : " حديث
  :املٌستفيض



  . املاء ومسى بذلك النتشارهمشتق من فاض" استفاض " اسم فاعل من : لغة
  :اختلف يف تعريفه على ثالثة أقوال وهي : اصطالحاً 

  .هو مرادف للمشهور 
  .هو أخص منه ، ألنه يشترط يف املستفيض أن يستوي طرفا إسناده ، وال يشترط ذلك يف املشهور 

  .هو أعم منه أي عكس القول الثاين 
  :املشهور غري االصطالحي
  :لى األلسنة من غري شروط تعترب، فيشملويقصد به ما اشتهر ع
  .ما له إسناد واحد 

  .وما له أكثر من إسناد 
  .وما ال يوجد له إسناد أصال 

  :أنواع املشهور غري االصطالحي) ٥
  :له أنواع كثرية أشهرها 

أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قنت شهراً " ومثاله حديث أنس : مشهور بني أهل احلديث خاصة 
  )٣" (لركوع يدعو على رِعلٍ وذَكْوان بعد ا

  )٤" (املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده " مثاله : مشهور بني أهل احلديث والعلماء والعوام
__________  

  ٢٦نزهة النظر ص ) ١(
  .أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه وأمحد ) ٢(
  أخرجه الشيخان) ٣(
  .متفق عليه ) ٤(

)١/١٢(  

  

  )١" (أبغض احلالل إىل اهللا الطالق " مثاله حديث : الفقهاءمشهور بني 
صححه ابن " رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " مثاله حديث : مشهور بني األصوليني

  .حبان واحلاكم 
  .ه ال أصل ل" نِعم العبد صهيب لو مل يخف اهللا مل يعصه " مثاله حديث : مشهور بني النحاة 
  .أخرجه الترمذي وحسنه " العجلة من الشيطان" مثاله حديث : مشهور بني العامة 

  : حكم املشهور -٦



املشهور االصطالحي وغري االصطالحي ال يوصف بكونه صحيحاً أو غري صحيح ، بل منه الصحيح 
 على ومنه احلسن والضعيف بل واملوضوع ، لكن إن صح املشهور االصطالحي فتكون له ميزة ترجحه

  .العزيز والغريب 
  : أشهر املصنفات فيه -٧

املراد باملصنفات يف األحاديث املشهورة هو األحاديث املشهورة على األلسنة وليس املشهورة اصطالحاً 
  .، ومن هذه املصنفات 

  .املقاصد احلسنة فيما اشتهر على األلسنة للسخاوي 
  . على السنة الناس للعجلوين  كشف اخلفاء ومزيل اإللباس فيما اشتهر من احلديث-ب
  . متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس من احلديث البن الديبغ الشيباين -جـ
  العزيز
  :تعريفه
بالفتح، أي قوي واشتد، " عز يعز"بالكسر أي قَلَّ و ندر، أو من " عز يعز" هو صفة مشبهة من : لغة

  .وأما لقوته مبجيئه من طريق آخر. جوده وندرتهومسي بذلك أما لقلة و
  .أن ال يقل رواته عن اثنني يف مجيع طبقات السند:  اصطالحاً-ب
  : شرح التعريف -٢

يعين أن ال يوجد يف طبقة من طبقات السند أقلٌّ من اثنني أما إن وجد يف بعض طبقات السند ثالثة 
  .ها اثنان ، ألن العربة ألقل طبقة من طبقات السند فأكثر فال يضر ، بشرط أن تبقي ولو طبقة واحدة في
إن العزيز هو رواية اثنني : وقال بعض العلماء) ٢(هذا التعريف هو الراجح كما حرره احلافظ ابن حجر 

  .أو ثالثة، فلم يفصلوه عن املشهور يف بعض صوره
__________  

  . اهللا شيئا أبغض إليه من الطالقما أحل" صححه احلاكم يف املستدرك وأقره الذهيب لكن بلفظ ) ١(
  ٢١،٢٤انظر النخبة وشرحها له ص ) ٢(

)١/١٣(  

  

  : مثاله-٣
ما رواه الشيخان من حديث أنس ، والبخاري من حديث أيب هريرة أن رسول صلي اهللا عليه وسلم قال 

  )١"(ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني: " 
 قتادة وعبد العزيز بن صهيب ، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبدالعزيز ورواه عن أنس



  .إمساعيل بن علَيه وعبدالوارث ، ورواه عن كل مجاعة 
  : أشهر املصنفات فيه -٤

مل يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز، والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة 
  .من تلك املصنفات

  ريبالغ
  :تعريفه
  .هو صفة مشبهة، مبعىن املنفرد، أو البعيد عن أقاربه: لغة

  .هو ما ينفرد بروايته راوٍ واحد: اصطالحاً
  :شرح التعريف 

أو يف بعض . أي هو احلديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما يف كل طبقة من طبقات السند
  .احد يف باقي طبقات السند، ألن العربة لألقلطبقات السند ولو يف طبقة واحدة، وال تضر الزيادة عن و

  : تسمية ثانية له -٣
على أما مترادفان ، وغاير بعض العلماء " الفَرد " يطلق كثري من العلماء على الغريب امساً آخر هو 

بينهما ، فجعل كال منهما نوعا مستقال ، لكن احلافظ ابن حجر يعتربمها مترادفني لغة واصطالحاً ، إال 
أكثر ما " الفرد " إن أهل االصطالح غايروا بينهما من حيث كثرة االستعمال وقلته ، فـ : أنه قال 

  )٢" (الفرد النسيب " أكثر ما يطلقونه على " الغريب "و" الفَرد املٌطْلَق"يطلقونه على 
  : أقسامه-٤

  " وغريب نسىب "غريب مطْلق " يقسم الغريب بالنسبة ملوضع التفرد فيه إىل قسمني مها 
  .أو الفرد املطلق: الغريب املطلق

__________  
  .البخاري ومسلم ) ١(
  ٢٨نزهة النظر ص ) ٢(

)١/١٤(  

  

  )١. (هو ما كانت الغرابة يف أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد يف أصل سنده: تعريفه
هذا وقد يستمر : رضي اهللا عنه تفرد به عمر بن اخلطاب ) ٢" (إمنا األعمال بالنيات " حديث : مثاله 

  التفرد إىل آخر السند وقد يرويه عن ذلك املتفرد عدد من الرواة
  .أو الفرد النسيب:  الغريب النسيب-ب



هو ما كانت الغرابة يف أثناء سنده أي أن يرويه أكثر من راو يف أصل سنده مث ينفرد بروايته : تعريفه) ١
  .راو واحد عن أولئك الرواة

مالك عن الزهري عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلي اهللا عليه وسلم دخل مكة " حديث : مثاله ) ٢
  .تفرد به مالك عن الزهري ) . ٣"(وعلى رأسه املغفَر 

ألن التفرد وقع فيه بالنسبة إىل شخص " الغريب النسيب" ومسى هذا القسم بـ :  سبب التسمية-٣
  .معني 
  : من أنواع الغريب النسيب -٥

هناك أنواع من الغرابة أو التفرد ميكن اعتبارها من الغريب النسيب ، ألن الغرابة فيها ليست مطلقة وإمنا 
  :حصلت الغرابة فيها بالنسبة إىل شيء معني ، وهذه األنواع هي 

  .مل يروه ثقة إال فالن : كقوهلم : تفرد ثقة برواية احلديث 
__________  

ه الصحايب، والصحايب حلقة من حلقات السند، أي إذا تفرد وأصل السند أي طرفه الذي في) ١(
وأما ما فهمه املال على القاري من . الصحايب برواية احلديث، فان احلديث يسمى غريب غرابة مطلقة

املوضع الذي يدور اإلسناد عليه ويرجع ولو " كالم احلافظ ابن حجر عندما شرح أصل السند بأنه 
ه الذي فيه الصحايب من أن تفرد الصحايب ال يعد غرابة ، وتعليله ذلك تعددت الطرق إليه ، وهو طرف

بأنه ليس يف الصحابة ما يوجب قدحاً أو أن الصحابة كلهم عدول فما أظن أن ابن حجر أراد ذلك واهللا 
هو ما ينفرد بروايته شخص واحد يف أي موضع وقع التفرد به : " أعلم ، بدليل أنه عرف الغريب بقوله 

أي ولو وقع التفرد يف موسع الصحايب ، ألن الصحايب حلقة من حلقات السند والعلم عند " د من السن
  .اهللا تعاىل 

  .أخرجه الشيخان ) ٢(
  ٢.خرجه الشيخان) ٣(

)١/١٥(  

  

وإن كان مروياً من وجوه أخرى " تفرد به فالن عن فالن : " كقوهلم:  تفرد راو معني عن راو معني-ب
  .عن غريه

  "تفرد به أهل مكة أو أهل الشام" كقوهلم :  بلد أو أهل جهة تفرد أهل-جـ
تفرد به أهل البصرة عن أهل املدينة، : " كقوهلم:  تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى-د

  )١"(أو تفرد به أهل الشام عن أهل احلجاز



  : تقسيم آخر له -٦
  :قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو املنت إىل

  .وهو احلديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد : غريب متناً وإسنادا 
. كحديث روى متنه مجاعة من الصحابة ، انفرد واحد بروايته عن صحايب آخر : غريب إسنادا ال متناً 
  " .غريب من هذا الوجه : " وفيه يقول الترمذي 

  : من مظان الغريب -٧
  .أي مكان وجود أمثلة كثرية له

سار مزد البن.  
  .املٌعجم األوسط للطرباين 

  : أشهر املصنفات فيه -٨
  .غرائب مالك للدارقطين ) أ
  .األفراد للدارقطين أيضا ) ب
  .السنن اليت تفرد بكل سنة منها أهل بلدة أليب داود السجستاين ) ج

  -ـ تقسيم خرب اآلحاد بالنسبة إىل قوته وضعفه 
  :ر وعزيز وغريب ـ بالنسبة إىل قوته وضعفه إىل قسمني ومهاينقسم خرب اآلحاد ـ من مشهو

  وجوب االحتجاج والعمل به: وهو ما ترجح صدق املٌخبِرِ به، وحكمه: مقبول
أنه ال حيتج به وال جيب العمل به ، ولكل : وهو ما مل يترجح صدق املٌخبِرِ به ، وحكمه :  مردود -ب

   وتفاصيل سأذكرها يف فصلني مستقلني إن شاء اهللا تعاىلمن املقبول واملردود أقسام
  الفصل الثاين

  "اخلرب املقبول " 
  .أقسام املقبول: املبحث األول
  .تقسيم املقبول إىل معمول به وغري معمول به: املبحث الثاين
  املبحث األول

  "أقسام املقبول " 
وكلُ منهما يقسم إىل . صحيح وحسن: مهايقسم املقبول بالنسبة إىل تفاوت مراتبه إىل قسمني رئيسيني 

  :قسمني مها ، لذاته ولغريه ، فَتئٌول أقسام املقبول يف النهاية إىل أربعة أقسام هي 
  .صحيح لذاته 
  .حسن لذاته 
  .صحيح لغريه
  .حسن لغريه 



__________  
  ٣.م آت باألمثلة ألجل االختصار) ١(

)١/١٦(  

  

  وإليك حبث هذه األقسام تفصيال
  يحالصح
  :تعريفه
  .الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة يف األجسام جماز يف احلديث وسائر املعاين: لغة

  .ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إىل منتهاه من غري شذوذ وال علَّة:اصطالحاً
  :شرح التعريف 

  :مور هياشتمل التعريف السابق على أمور جيب توفرها حىت يكون احلديث صحيحاً،وهذه األ
  .ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إىل منتهاه: اتصال السند
  .أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقالً غري فاسق وغري خمروم املروءة: عدالة الرواة
  .أو ضبط كتاب أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط ، أما ضبط صدر : ضبط الرواة 
  .أي أن ال يكون احلديث شاذاً،والشذوذ هو خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه: عدم الشذوذ
أي أن ال يكون احلديث معلوال، والعلة سبب غامض خفي يقدح يف صحة احلديث، مع أن : عدم العلة

  .الظاهر السالمة منه
  : شروطه-٣

: وفرها حىت يكون احلديث صحيحاً مخسة وهييتبني من شرح التعريف أن شروط الصحيح اليت جيب ت
  }اتصال السند ـ عدالة الرواة ـ ضبط الرواة ـ عدم العلة ـ عدم الشذوذ { 

  .فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط اخلمسة فال يسمي احلديث حينئذ صحيحاً 
  : مثاله-٤

مالك عن ابن شهاب عن حدثنا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا : " ما أخرجه البخاري يف صحيحه قال 
) ١" (حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف املغرب بالطور 

  .فهذا احلديث صحيح ألن 
مالك وابن شهاب وابن جبري ) ٢(وأما عنعنة . إذ أن كل راو من رواته مسعه من شيخه : سنده متصل 

  .مدلِِّسين فمحمولة على االتصال ألم غري 
  .وهذا أوصافهم عند علماء اجلرح والتعديل : وألن رواته عدول ضابطون 



  ثقة متقن: عبداهللا بن يوسف 
  .إمام حافظ: مالك بن أنس

__________  
  .البخاري ـ كتاب اآلذان ) ١(
  .عن وسيأيت تفصيل حكم العنعنة يف نوع املعن" عن " رواية احلديث عن الشيخ بلفظ : العنعنة ) ٢(

)١/١٧(  

  

  .فقيه حافظ متفق على جاللته وإتقانه : ابن شهاب الزهري 
  .ثقة : حممد بن جبري 
  صحايب: جبري بن مطْعم 

  .إذ مل يعارضه ما هو أقوى منه : وألنه غري شاذ ) د
  .وألنه ليس فيه علة من العلل ) هـ
  : حكمه -٥

 به من األصوليني والفقهاء ، فهو حجة من حجج العمل به بإمجاع أهل احلديث ومن يعتد: وجوب 
  .الشرع ، ال يسع املسلم ترك العمل به 

  ":أو هذا حديث غري صحيح " هذا حديث صحيح : "  املراد بقوهلم-٦
أن الشروط اخلمسة السابقة قد حتققت فيه، ال أنه مقطوع " هذا حديث صحيح : " املراد بقوهلم) أ

  .جلواز اخلطأ والنسيان على الثقة يف نفس األمر ، . بصحته 
أنه مل تتحقق فيه شروط الصحة اخلمسة السابقة كلها " هذا حديث غري صحيح : " واملراد بقوهلم) ب

  )١(جلواز إصابة من هو كثري اخلطأ . أو بعضها ال أنه كذب يف نفس األمر
   هل يجزم يف إسناد أنه أصح األسانيد مطلقاً ؟-٧

زم يف إسناد أنه أصح األسانيد مطلقاً، ألن تفاوت مراتب الصحة مبين على متكن اإلسناد املختار أنه ال جي
فاألويل اإلمساك عن احلكم . ويندر حتقق أعلى الدرجات يف مجيع شروط الصحة . من شروط الصحة

اهر إلسناد بأنه أصح األسانيد مطلقاً، ومع ذلك فقد نقل عن بعض األئمة القول يف أصح األسانيد، والظ
  :أن كل إمام رجح ما قَوي عنده ، فمن تلك األقوال أن أصحها 

  .روي ذلك عن اسحق بن راهويه وأمحد ) ٢(الزهري عن سامل عن أبيه 
  .روي ذلك عن ابن املديين والفالس ) ٣(ابن سريين عن عبِيدة عن علي 

   .روي ذلك عن ابن معني) ٤(األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبداهللا 



  .الزهري عن على بن احلسني عن أبيه عن على روي ذلك عن أيب بكر بن أيب شيبة 
  .مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري

   ما هو أول مصنف يف الصحيح املٌجرد ؟-٨
__________  

  ٧٦-٧٥ ـ ص ١انظر تدريب الراوي جـ ) ١(
  هو عبداهللا بن عمر بن اخلطاب) ٢(
  بن أيب طالبهو على ) ٣(
  هو عبداهللا بن مسعود) ٤(

)١/١٨(  

  

ومها أصح الكتب بعد القرآن ، . مث صحيح مسلم . أول مصنف يف الصحيح ارد صحيح البخاري 
  .وقد أمجعت األمة على تلقي كتابيهما بالقَبول 

ق والبخاري أصحهما، وأكثرمها فوائد وذلك ألن أحاديث البخاري أشد اتصاال وأوث: أيهما أصح
  .رجاال، وألن فيه من االستنباطات الفقهية والنكت احلكيمة ما ليس يف صحيح مسلم

هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إمنا هو باعتبار اموع وإال فقد يوجد بعض 
  .األحاديث يف مسلم أقوى من بعض األحاديث يف البخاري 

  .ل إن صحيح مسلم أصح ، والصواب هو القول األو: وقيل 
هل استوعبا الصحيح أو التزماه ؟ مل يستوعب البخاري ومسلم الصحيح يف صحيحيهما ، وال التزماه ، 

) ١" (ما أدخلت يف كتايب اجلامع إال ما صح وتركت من الصحاح حلال الطول : " فقد قال البخاري 
  )٢" (ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إمنا وضعت ما أمجعوا عليه " وقال مسلم 

  هل فاما شيء كثري أو قليل من الصحيح ؟
  .مل يفٌتهما إال القليل وأُنكر هذا عليه : قال احلافظ ابن األخرم ) ١
" وما تركت من الصحاح أكثر " والصحيح أنه فاما شيء كثري، فقد نقل عن البخاري أنه قال ) ٢

  )٣. (أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائيت ألف حديث غري صحيح" وقال 
  كم عدة األحاديث يف كل منهما ؟) د
مجلة ما فيه سبعة آالف ومائتان ومخسة وسبعون حديثاً باملكررة، وحبذف املكررة أربعة :  البخاري-١

  .آالف
  .مجلة ما فيه اثنا عشر ألفاً باملكررة وحبذف املكررة حنو أربعة آالف:  مسلم-٢



  تت البخاري ومسلماً ؟أين جند بقية األحاديث الصحيحة اليت فا) هـ
جندها يف الكتب املعتمدة املشهورة كصحيح ابن خزمية وصحيح ابن حبان ومستدرك احلاكم والسنن 

  .األربعة وسنن الدارقطين والبيهقي وغريها 
__________  

واملعىن أنه ترك رواية كثري من األحاديث الصحيحة يف كتابه " ملالل الطول " ويف بعض الروايات ) ١(
  . أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله خشية

  .أي ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح امع عليها) ٢(
  ١٦علوم احلديث ص ) ٣(

)١/١٩(  

  

وال يكفي وجود احلديث يف هذه الكتب ، بل ال بد من التنصيص على صحته ، إال يف كتاب من شرطَ 
  .االقتصار على إخراج الصحيح ، كصحيح ابن خزمية 

  :الكالم على مستدرك احلاكم وصحيح ابن خزيمةَ وصحيح ابن حبان  -٩
هو كتاب ضخم من كتب احلديث ، ذكر مؤلفه فيه األحاديث الصحيحة اليت : مستدرك احلاكم ) أ

على شرط واحد األحاديث الصحيحة عنده وان مل تكن على شرط واحد منهما ، معبراً عنها بأا 
، ورمبا ذكر بعض األحاديث اليت مل تصح ، لكنه نبه عليها ، وهو متساهل يف صحيحة اإلسناد 

التصحيح ، فينبغي أن يتتبع ويحكَم على أحاديثه مبا يليق حباهلا ، ولقد تتبعه الذهيب وحكم على أكثر 
  ) .١(أحاديثه مبا يليق حباهلا ، وال يزال الكتاب حباجة إىل تتبع وعناية 

هذا الكتاب ترتيبه مخترع ، فليس مرتباً على األبواب وال على املسانيد ، : بان صحيح ابن ح) ب
والكشف على احلديث من كتابه هذا عِسر جداً ، وقد رتبه بعض " التقاسيم واألنواع " وهلذا أمساء 
ن على األبواب ، ومصنفه متساهل يف احلكم على احلديث بالصحة لكنه أقل تساهال م) ٢(املتأخرين 
  ) .٣(احلاكم 

هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة حتريه حىت أنه يتوقف يف التصحيح : صحيح ابن خزمية ) ج
  )٤(ألدين كالم يف اإلسناد 

  : املٌستخرجات على الصحيحني -١٠
  :موضوع املستخرج ) أ

سه من غري طريق صاحب هو أن يأيت املصنف إىل كتاب من كتب احلديث ، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنف
  .الكتاب ، فيجتمع معه يف شيخه أو من فوقه 



__________  
يتتبع اآلن أخونا احملقق فضيلة الشيخ الدكتور حممود املرية أحاديث الكتاب اليت مل حيكم عليها ) ١(

 عن الذهيب بشيء وحيكم عليها مبا يليق حباهلا وله نية يف طبع املستدرك بعد هذا اجلهد ، فجزاه اهللا
  .املسلمني خريا 

اإلحسان يف "هـ ومسى ترتيبه ٧٣٩هو األمري عالء الدين أبو احلسن على بن بلبان املتويف سنة ) ٢(
  ".تقريب ابن حبان

  .١٠٩ ـ ص ١تدريب الراوي جـ) ٣(
  .املصدر السابق نفسه والصفحة نفسها ) ٤(

)١/٢٠(  

  

  :أشهر املستخرجات على الصحيحني) ب
  .كر االمساعيلي على البخاري  املستخرج أليب ب-١
  . املستخرج أليب عوانة االسفراييين على مسلم -٢
  . املستخرج أليب نعيم األصبهاين على كل منهما -٣
  هل التزم أصحاب املستخرجات فيها موافقة الصحيحني يف األلفاظ ؟) ج

لتهم من طريق شيوخهم مل يلتزم مصنفوها موافقتهما يف األلفاظ ، ألم إمنا يروون األلفاظ اليت وص
  .لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل يف بعض األلفاظ 

رواه : " وكذلك ما أخرجه املؤلفون القدامى يف تصانيفهم املستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلني 
" فقد وقع يف بعضه تفاوت يف املعين ويف األلفاظ ، فمرادهم من قوهلم " رواه مسلم " أو " البخاري 

  .أما رويا أصله "  البخاري ومسلم رواه
هل جيوز أن ننقل منها حديثاً ونعزوه إليهما ؟ بناء على ما تقدم فال جيوز لشخص أن ينقل من ) د

  :املستخرجات أو الكتب املذكورة آنفاً حديثاً ويقول رواه البخاري أو مسلم إال بأحد أمرين 
  . أن يقابِل احلديث بروايتهما -١
  " .أخرجاه بلفظه" ب املستخرج أو املصنف  أو يقول صاح-٢
  :فوائد املستخرجات على الصحيحني ) هـ

وإليك ) ١(للمستخرجات على الصحيحني فوائد كثرية تقارب العشرة ، ذكرها السيوطي يف تدريبه 
  :أمهها 

 الذي ألن مصنف املستخرج لو روي حديثاً من طريق البخاري مثال لوقع أنزل من الطريق: علو اإلسناد



  .رواه به يف املستخرج
  .ملا يقع من ألفاظ زائدة وتتمات يف بعض األحاديث: الزيادة يف قدر الصحيح 

  .وفائدا الترجيح عند املعارضة : القوة بكثرة الطرق 
   ما هو احملكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟-١١

فما .  األمة تلقت كتابيهما بالقبول مر بنا أن البخاري ومسلماً مل يدخال يف صحيحيهما إال ما صح وأن
  هي األحاديث احملكوم بصحتها واليت تلقتها األمة بالقبول يا تري ؟

__________  
   .١١٦ ـ ١١٥ ص ١جـ) ١(

)١/٢١(  

  

وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو . أن ما روياه باإلسناد املتصل فهو احملكوم بصحته : واجلواب هو 
وهو يف البخاري كثري ، لكنه يف تراجم األبواب ومقدمتها ، وال يوجد شيء ) ١(قأكثر ـ ويسمي املٌعلَّ

منه يف صلب األبواب البته ، أما يف مسلم فليس فيه من ذلك إال حديث واحد يف باب التيمم مل يصله 
  :يف موضع آخر ـ فحكمه كما يلي 

  .ضاف إليهكقال وأمر وذكر، فهو حكم بصحته عن امل: فما كان منه بصيغة اجلزم
كريوى ويذكر وحيكي ، وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن املضاف إليه ، : وما مل يكن فيه جزم 

  .ومع ذلك فليس فيه حديث واه إلدخاله يف الكتاب املسمي بالصحيح 
  : مراتب الصحيح-١٢

وط الصحة مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح األسانيد عندهم ، فبناء على ذلك وعلى متكن باقي شر
  .ميكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب 

  .فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح األسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر
ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدين من رجال اإلسناد األول ، كراوية سهيل بن أيب 

  .صاحل عن أبيه عن أيب هريرة 
بة ما كان من رواية من حتققت فيهم أدين ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل ودون ذلك رت

  .بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة 
  :ويلتحق ذه التفاصيل تقسيم احلديث الصحيح إىل سبع مراتب وهي

  ).وهو أعلى املراتب ( ما اتفق عليه البخاري ومسلم 
  .مث ما انفرد به البخاري



  .ه مسلممث ما انفرد ب
  .مث ما كان على شرطهما ومل خيرجاه 

  .مث ما كان على شرط البخاري ومل خيرجه 
  مث ما كان على شرط مسلم ومل خيرجه

  .مث ما صح عند غريمها من األئمة كابن خزمية وابن حبان مما ال يكن على شرطهما 
  : شرط الشيخني-١٣

شروط املتفق عليها يف الصحيح، لكن مل يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على ال
الباحثني من العلماء ظهر هلم من التتبع واالستقراء ألساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط 

  .واحد منهما
__________  

  .وسيأيت حبثه تفصيال فيما بعد ) ١(

)١/٢٢(  

  

ديث مروياً من طريق رجال وأحسن ما قيل يف ذلك أن املراد بشرط الشيخني أو أحدمها أن يكون احل
  .الكتابني أو أحدمها مع مراعاة الكيفية اليت التزمها الشيخان يف الرواية عنهم 

  ":متفَق عليه : "  معىن قوهلم-١٤
فمرادهم اتفاق الشيخني ، أي اتفاق الشيخني على " متفق عليه " إذا قال علماء احلديث عن حديث 
لكن اتفاق األمة عليه الزِم من ذلك وحاصل معه ، : "  الصالح قال صحته ، ال اتفاق األمة إال أن ابن

  )١(التفاق األمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول 
  : هل يشترط يف الصحيح أن يكون عزيزاً ؟ -١٥

الصحيح أنه ال يشترط يف الصحيح أن يكون عزيزاً ، مبعىن أن يكون له إسنادان ، ألنه يوجد يف 
 أحاديث صحيحة وهي غريبة ،وزعم بعض العلماء ذلك كأيب على اجلٌبائي املعتزيل الصحيحني وغريمها

  .واحلاكم ، وقوهلم هذا خالف ما اتفقت عليه األمة 
  احلَسن

  : تعريفه-١
  .مبعىن اجلَمال" احلٌسن " هو صفة مشبهة من : لغة

 الصحيح والضعيف، وألن اختلفت أقوال العلماء يف تعريف احلسن نظراً ألنه متوسط بني: اصطالحاً
  .بعضهم عرف أحد قسميه، وسأذكر بعض تلك التعريفات مث اختار ما أراه أوفق من غريه



هو ما عرِف مخرجه، واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر احلديث، وهو الذي يقبله أكثر : تعريف اخلطايب
  )٢(العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء 

ديث يروى ، ال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب ، وال يكون احلديث شاذا كل ح: تعريف الترمذي 
  )٣(، ويروى من غري وجه حنو ذلك ، فهو عندنا حديث حسن 

وخرب اآلحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غري معلل وال شاذ هو " قال : تعريف ابن حجر 
  )٥(سن لذاته ، فان خف الضبط ، فاحلَ) ٤(الصحيح لذاته 

__________  
  ٢٤علوم احلديث ص ) ١(
  ١١ ـ ص ١معامل السنن جـ ) ٢(
  ٥١٩ ـ ص ١٠جامع الترمذي مع شرحه حتفة األحوذي ـ كتاب العلل يف آخر جامعه جـ ) ٣(
  ٢٩النخبة مع شرحها له ص ) ٤(
  ٣٤املصدر السابق ص ) ٥(

)١/٢٣(  

  

ذا خفَ ضبط روايه ، أي قَلَّ ضبطه ، وهو خري ما فكأن احلَسن عند ابن حجر هو الصحيح إ: قلت 
عرف به احلسن ، أما تعريف اخلطايب فعليه انتقادات كثرية ، واألصل يف تعريفه أن يعرَف احلسن لذاته ، 

  .ألن احلسن لغريه ضعيف يف األصل ارتقى إىل مرتبة احلسن الجنباره بتعدد طرقه 
هو ما اتصل سنده : " ف احلسن بناء على ما عرفه به ابن حجر مبا يليوميكن أن يعر: تعريفه املٌختار

  ".بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إىل منتهاه من غري شذوذ وال علة 
  :حكمه ) ٢

هو كالصحيح يف االحتجاج به ، وان كان دونه يف القوة لذلك احتج به مجيع الفقهاء ، وعملوا به ، ... 
وقد أدرجه بعض املتساهلني "  به معظم احملدثني واألصوليني إال من شذ من املتشددين وعلى االحتجاج

  )١(يف نوع الصحيح كاحلاكم وابن حبان وابن خزمية ، مع قوهلم بأنه دون الصحيح املٌبينِ أوال 
  :مثاله) ٣

ن اجلوين عن أيب حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أيب عمرا: " ما أخرجه الترمذي قال 
قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم : مسعت أيب حبضرة العدو يقول : بكر بن أيب موسي األشعري قال 

هذا : " ، فهذا احلديث قال عنه الترمذي ) ٢(احلديث ..... إن أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف : 
  " .حديث حسن غريب 



عة ثقات إال جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن وكان هذا احلديث حسناً ألن رجال إسناده األرب
  .لذلك نزل احلديث عن مرتبة الصحيح إىل احلسن ) ٣(احلديث 

  : مراتبه-٤
كما أن للصحيح مراتب يتفاوت ا بعض الصحيح عن بعض، كذلك فان للحسن مراتب، وقد جعلها 

  :الذهيب مرتبتني فقال
__________  

  ١٦٠ ـ ص ١انظر تدريب الراوي جـ ) ١(
   من الترمذي مع شرحه حتفة األحوذي٣٠٠ ـ ص ٥الترمذي ـ أبواب فضائل اجلهاد ـ جـ) ٢(
   ذلك عن أيب امحد٢/٩٦كما نفل احلافظ ابن حجر يف ذيب التهذيب ) ٣(

)١/٢٤(  

  

بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، وابن اسحق : فأعلى مراتبه 
  .وأمثال ذلك مما قيل أنه صحيح ، وهو من أدين مراتب الصحيح عن التيمي ، 

كحديث احلارث بن عبداهللا ، وعاصم بن ضمرة ، : مث بعد ذلك ما اختلف يف حتسينه وتضعيفه 
  .وحجاج ابن أرطاة وحنوهم 

  ":حسن اإلسناد " أو " حديث صحيح اإلسناد : "  مرتبة قوهلم-٥
  "هذا حديث صحيح : " دون قوهلم " يح اإلسناد هذا حديث صح: " قول احملدثني ) أ
ألنه قد يصح أو ". هذا حديث حسن : " دون قوهلم" هذا حديث حسن اإلسناد : " وكذلك قوهلم) ب

قد تكفل لنا " هذا حديث صحيح : " فكأن احملدث إذا قال . دون املنت لشذوذ أو علة .حيسن اإلسناد 
فقد تكفل " هذا حديث صحيح اإلسناد : "  أما إذا قال بتوفر شروط الصحة اخلمسة يف هذا احلديث

اتصال اإلسناد ، وعدالة الرواة وضبطهم ، أما نفي : لنا بتوفر شروط ثالثة من شروط الصحة وهي 
  .الشذوذ ونفى العلة عنه فلم يتكفل ما ألنه مل يتثبت منهما

ومل يذْكَر له علة، فالظاهر صحة " د هذا حديث صحيح اإلسنا: " لكن لو اقتصر حافظ معتمد على قوله
  .املنت، ألن األصل عدم العلة وعدم الشذوذ

  " .حديث حسن صحيح " معىن قول الترمذي وغريه _ ٦
إن ظاهر هذه العبارة مشكل ، ألن احلسن يتقاصر عن درجة الصحيح ، فكيف يجمع بينهما مع تفاوت 

لترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة أحسنها ما قاله مرتبتهما ؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود ا
  :وملخصه ما يلي . احلافظ ابن حجر ، وارتضاه السيوطي 



  " .حسن باعتبار اسناد ، صحيح باعتبار اسناد آخر " إن كان للحديث اسنادان فأكثر فاملعين 
  " .حسن عند قوم ، صحيح عند قوم آخرين " وان كان له اسناد واحد فاملعين 

  .فكأن القائل يشري إىل اخلالف بني العلماء يف احلكم على هذا احلديث، أو مل يترجح لديه احلكم بأحدمها

)١/٢٥(  

  

  ) :١( تقسم البغوي أحاديث املصابيح -٧
على اصطالح خاص له، وهو أنه يرمز إىل األحاديث اليت يف " املصابيح"درج اإلمام البغوي يف كتابه 

وهو " حسن"وإىل األحاديث اليت يف السنن األربعة بقوله" صحيح:" ا بقولهالصحيحني أو أحدمه
اصطالح ال يستقيم مع االصطالح العام لدى احملدثني، ألن يف السنن األربعة الصحيح واحلسن 
" والضعيف واملنكر، لذلك نبه ابن الصالح والنووي على ذلك، فينبغي على القارئ يف كتاب 

لم من اصطالح البغوي اخلاص يف هذا الكتاب عند قوله عن أن يكون على ع" املصابيح
  ".حسن"أو " صحيح:"األحاديث

  :احلسن) ٢( الكتب اليت من مظنات-٨
مل يفرد العلماء كتباً خاصة باحلديث احلسن املٌجرد كما افردوا الصحيح ارد يف كتب مستقلة لكن 

  :ذه الكتب فمن أشهر ه. هناك كتباً يكثر فيها وجود احلديث احلسن
فهو أصل يف معرفة احلسن ، والترمذي هو الذي شهره " سنن الترمذي " املشهور بـ : جامع الترمذي 

  .يف هذا الكتاب وأكثر من ذكره 
وحنوه، فعلى طالب احلديث العناية " حسن صحيح " لكن ينبغي التنبه إىل أن نسخه ختتلف يف قوله 

  .لى أصول معتمدةباختيار النسخة احملققة واملقابلة ع
أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما كان : فقد ذكر يف رسالته إىل أهل مكة : سنن أيب داود 

فبناء على ذلك، إذا وجدنا فيه حديثاً مل يبني هو . فيه وهن شديد بينه، وما مل يذكر فيه شيئاً فهو صاحل
  .ن فهو حسن عند أيب داود ضعفه ، ومل يصححه أحد من األئمة املعتمدي

  .فقد نص الدارقطين على كثري منه يف هذا الكتاب : سنن الدار قطين 
- - -  

  الصحيح لغريه
  :تعريفه

__________  
وهو كتاب مجع فيه مؤلفه أحاديث منتقاة من الصحيحني " اسم الكتاب الكامل ، مصابيح السنة ) ١(



مشكاة املصابيح "  عليه وهذبه اخلطيب التربيزي ومساه والسنن األربعة وسنن الدارمي ، وهو الذي زاد
"  
الكتب اليت " فيكون معىن العنوان . مظنات مجع مظنة بكسر الظاء، ومظنة الشيء معدنه وموضعه) ٢(

  ٢".هي موضع وجود احلسن

)١/٢٦(  

  

الصحة مل تأت وسمى صحيحاً لغريه ألن . هو احلسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثْلٌه أو أقوى منه 
  .من ذات السند ، وإمنا جاءت من انضمام غريه له 

  :مرتبته
  .هو أعلي مرتبة من احلسن لذاته ، ودون الصحيح لذاته 

  :مثاله
لوال أن : حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال " حديث 

  )١ " (أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة
فمحمد بن عمرو بن علقمة من املشهورين بالصدق والصيانة ، لكنه مل يكن من : " قال ابن الصالح 

أهل اإلتقان حىت ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجاللته ، فحديثه من هذه 
نا خنشاه عليه من جهة سوء اجلهة حسن ، فلما انضم إىل ذلك كونه روي من أَوجه أٌخَر زال بذلك ما ك

  )٢(حفظه ، واجنرب به ذلك النقص اليسري، فصح هذا اإلسناد ، والتحق بدرجة الصحيح 
  احلَسن لغيره

  :تعريفه
هبالراوي أو كَذ قسضعفه ف هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ومل يكن سبب.  

  : بأمرين مهايستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقى إىل درجة احلسن لغريه
  أن يرويٍِ من طريق آخر فأكثر ، على أن يكون الطريق اآلخر مثله أو أقوى منه

  .أن يكون سبب ضعف احلديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع يف سنده أو جهالة يف رجاله 
  :مرتبته

  .احلسن لغريه أدين مرتبة من احلسن لذاته 
  . مع احلسن لغريه قٌدم احلسن لذاته وينبين على ذلك أنه لو تعارض احلسن لذاته

  :حكمه
  .هو من املقبول الذي يحتج به 



  :مثاله
ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبداهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه " 

أرضيت من نفِْسك : " ليه وسلم أن امرأة من بين فَزارةَ تزوجت على نعلَينِ فقال رسول اهللا صلي اهللا ع
  "نعم ، فأجاز : ومالك بنعلنيِ ؟ قالت 
__________  

أخرجه الترمذي يف كتاب الطهارة ، وأخرجه الشيخان من طريق أيب الزناد عن األعرج عن أيب ) ١(
  .هريرة 

  ٣٢-٣١علوم احلديث ص ) ٢(

)١/٢٧(  

  

  )١" (ائشة وأيب حدرد ويف الباب عن عمر وأيب هريرة وع: " قال الترمذي 
  "فعاصم ضعيف لسوء حفظه ، وقد حسن له الترمذي هذا احلديث يئه من غري وجه 

- - -  
  خبر اآلحاد املَقبول املٌتحف بالقَرائن

  :توطئة
ويف ختام أقسام املقبول أحبث املقبول احملتف بالقرائن ، واملراد باحملتف بالقرائن أي الذي أحاط واقترن 

  . من األمور الزائدة على ما يتطلبه املقبول من الشروط به
وهذه األمور الزائدة اليت تقترن باخلرب املقبول تزيده قوة وجتعل له ميزة على غريه من األخبار املقبولة 

  .األخرى اخلالية عن تلك األمور الزائدة وترجحه عليه
  :أنواعه

  :اخلرب احملتف بالقرائن أنواع ، أشهرها 
  :ه الشيخان يف صحيحيهما مما مل يبلغ حد املتواتر فقد احتف به قرائن منها ما أخرج

  .جاللتهما يف هذا الشأن 
  .تقدمهما يف متييز الصحيح على غريمها 

تلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى يف إفادة العلم من جمرد كثرة الطرق القاصرة 
  عن التواتر ؟

  .ت له طرق متباينة ساملة كلها من ضعف الرواة والعلل املشهور إذا كان
  :اخلرب املسلسل باألئمة احلفاظ املتقنني حيث ال يكون غريبا



كاحلديث الذي يرويه اإلمام امحد عن اإلمام الشافعي ويرويه الشافعي عن اإلمام مالك ويشارك اإلمام 
لشافعي كذلك غريه يف الرواية عن اإلمام أمحد غريه يف الرواية عن اإلمام الشافعي، ويشارك اإلمام ا

  .مالك
  : حكمه -٣

هو أرجح من أي خرب مقبول من أخبار اآلحاد ، فلو تعارض اخلرب احملتف القرائن مع غريه من األخبار 
  .املقبولة قدم اخلرب احملتف بالقرائن 

  املبحث الثَاين
  ـ تقسيم اخلرب املقبول إىل معمول به وغري معمول به ـ

معمول به وغري معمول به، وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم :  اخلرب املقبول إىل قسمنيينقسم
  "الناسخ واملنسوخ " و" املٌحكَم ومختلف احلديث : " احلديث ومها

  املٌحكَم ومختلف احلديث
  :تعريف املٌحكَم

  .مبعين أَتقَن" أَحكَم " هو اسم مفعول به : لغة) أ
__________  

  .الترمذي ) ١(

)١/٢٨(  

  

  .هو احلديث املقبول الذي سلم من معارضة مثْله : اصطالحاً) ب
وأكثر األحاديث من هذا النوع ، وأما األحاديث املتعارضة املختلفة فهي قليلة بالنسبة موع 

  .األحاديث
  :تعريف مختلف احلديث

أي األحاديث اليت تصلنا : ومعىن خمتلف احلديث ضد االتفاق ، " االختالف " هو اسم فاعل من : لغة
  .وخيالف بعضها بعضاً يف املعين ، أي يتضادان يف املعىن 

  .هو احلديث املقبول املٌعارض مبثله مع إمكان اجلمع بينهما : اصطالحاً 
وا بني أي هو احلديث الصحيح أو احلسن الذي جييء حديث آخر مثله يف املرتبة والقوة ويناقضه يف جيمع

  .مدلوليهما بشكل مقبول
  : مثال املٌختلف-٣
  الذي أخرجه مسلم مع) .... " ١(ال عدوى وال طيرةَ " حديث ) أ



  .الذي رواه البخاري " فرارك من األسد ) ٢(فر من املَجذْوم " حديث ) ب
اين يثبتها ، وقد مجع العلماء فهذان حديثان صحيحان ظاهرمها التعارض ، ألن األول ينفي العدوى ، والث

  :بينهما ووفقوا بني معنامها على وجوه متعددة ، أذكر هنا ما اختاره احلافظ ابن حجر ، ومفاده ما يلي 
  : كيفية اجلمع-٤

أن العدوى منفية وغري ثابتة ، بدليل قوله صلى اهللا عليه : وكيفية اجلمع بني هذين احلديثني أن يقال 
وقوله ملن عارضه بأن البعري األجرب يكون بني اإلبل الصحيحة ) ٣" (ي شيء شيئاً ال يعد: " وسلم 

  )٤" (فمن أعدى األول ؟ : " فيخالطها فتجرب 
__________  

  .التشاؤم بالطيور : الطرية ) ١(
  .املصاب باجلذام وهو داء تتساقط أعضاء من يصاب به : اذوم ) ٢(
  . وأخرجه أمحد ٤٥٠  ـ ص٤الترمذي يف كتاب القدر جـ ) ٣(
 مع فتح الباري ، وأخرجه مسلم وأبو داود ١٧١ ـ ص ١٠البخاري ـ كتاب الطب ـ جـ ) ٤(

  .وأمحد 

)١/٢٩(  

  

وأما األمر بالفرار من اذوم فمن . يعين أن اهللا تعاىل ابتدأ ذلك املرض يف الثاين كما ابتدأه يف األول 
ي خيالط ذلك اذوم حصول شيء له من ذلك املرض باب سد الذرائع ، أي لئال يتفق للشخص الذ

بتقدير اهللا تعاىل ابتداء ال بالعدوى املنفية ، فيظن أن ذلك كان بسبب خمالطته له ، فيعتقد صحة العدوى 
  .، فيقع يف اإلمث، فأٌمر بتجنب اذوم دفعاً للوقوع يف هذا االعتقاد الذي يسبب الوقوع يف اإلمث

   وجد حديثني متعارضني مقبولني ؟ ماذا جيب على من-٥
  :عليه أن يتبع املراحل اآلتية

  .تعين اجلمع ، ووجب العمل ما : إذا أمكن اجلمع بينهما
  .إذا مل ميكن اجلمع بوجه من الوجوه

  .قدمناه وعملنا به ، وتركنا املنسوخ : فان علم أحدمها ناسخاً 
اآلخر بوجه من وجوه الترجيح اليت تبلغ مخسني وجهاً أو أكثر ، رجحنا أحدمها على : وان مل يعلَم ذلك 
  .مث عملنا بالراجح 

  .ـ وهو نادر ـ توقفنا عن العمل ما حىت يظهر لنا مرجح: وان مل يترجح أحدمها على اآلخر
  : أمهيته ومن يكمل له -٦



مل له وميهر فيه األئمة هذا الفن من أهم علوم احلديث ، إذ يضطر إىل معرفته مجيع العلماء وإمنا يك
اجلامعون بني احلديث والفقه ، واألصوليون الغواصون على املعاين الدقيقة ، وهؤالء هم الذين ال يشكلٌ 

  .عليهم منه إال النادر 
كما زلَّت فيه . وتعارض األدلة قد شغل العلماء، وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم

  . من بعض املتطفلني على موائد العلماء أقدام من خاض غماره
  : أشهر املصنفات فيه -٧
  .لإلمام الشافعي ، وهو أول من تكلم وصنف فيه : اختالف احلديث ) أ
  .عبداهللا بن مسلم . البن قتيبة : تأويل خمتلف احلديث ) ب
  .أيب جعفر أمحد بن سالمة . للطحاوي : مشكل اآلثار ) ج

وخنسمو احلَديث خهناس  
  :تعريف النسخ-١

)١/٣٠(  

  

أي إزالته والنقل، ومنه نسخت الكتاب، إذا . ومنه نسخت الشمس الظلَّ. اإلزالة : له معنيان : لغة) أ
  .نقلت ما فيه، فكأنَّ الناسخ قد أزال املنسوخ أو نقله إىل حكم آخر

  .رفْع الشارع حكما منه متقدماً حبكم منه متأخر: اصطالحاً) ب
  :مهيته وصعوبته وأشهر املٌبرزين فيه أ-٢

أَعيا الفقهاء وأعجزهم أن : " الزهري : معرفة ناسخ احلديث من منسوخه فن مهم صعب فقد قال 
  "يعرفوا ناسخ احلديث من منسوخه 

قال اإلمام أمحد . فقد كانت له فيه اليد الطوىل والسابقة األوىل . وأشهر املربزين فيه هو اإلمام الشافعي 
فَرطْت ما علمنا املٌجملَ من : ال ، قال: البن وارةَ ـ وقد قدم من مصر ـ كتبت كٌتب الشافعي ؟ قال 
  .املٌفَسرِ ، وال ناسخ احلديث من منسوخه حىت جالسنا الشافعي 

   مب يعرف الناسخ من املنسوخ ؟-٣
  :يعرف ناسخ احلديث من منسوخه بأحد هذه األمور 

كنت يتكم عن زيارة " كحديث بريدةَ يف صحيح مسلم :  اهللا صلي اهللا عليه وسلم بتصريح رسول
  " .القبور فزوروها فإا تذكِّر اآلخرة 

كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه : " كقول جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه : بقول صحايب 
  .أصحاب السنن أخرجه " وسلم ترك الوضوء مما مست النار 



حبديث ابن عباس أن " نِسخ ) ١" (أفطر احلاجم واحملجوم " كحديث شداد بن أوس : مبعرفة التاريخ 
فقد جاء يف بعض طرق حديث شداد أن ) ٢" (النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجم وهو محرِم صائم 

  .ذلك كان زمن الفتح وأن ابن عباس صحبه يف حجة الوداع 
:" قال النووي ) ٣" (كحديث من شرب اخلمر فاجلدوه فان عاد يف الرابعة فاقتلوه : اع بداللة اإلمج

  دَلَّ اإلمجاع على نسخه
 خسنواإلمجاع ال ي .خسنولكن يدل على ناسخ . وال ي.  

  : أشهر املصنفات فيه -٤
  .االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار أليب بكر حممد ابن موسى احلازمي ) أ

__________  
  .رواه أبو داود ) ١(
  .أخرجه مسلم ) ٢(
  رواه أبو داود والترمذي) ٣(

)١/٣١(  

  

  الناسخ واملنسوخ لإلمام امحد) ب
  .جتريد األحاديث املنسوخة البن اجلوزي 

- - -  
  الفصل الثالث
  اخلَبر املَردود
  .الضعيف: املبحث األول
  داملردود بسبب سقط من اإلسنا: املبحث الثاين
  املردود بسبب طعن يف الراوي: املبحث الثالث

  اخلرب املردود وأسباب رده
  :تعريفه

وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول اليت مرت بنا يف حبث . هو الذي مل يترجح صدق املٌخبِرِ به
  .الصحيح

  :أقسامه وأسباب رده 
، وأطلقوا على كثري من تلك األقسام أمساء خاصة ) ١(لقد قسم العلماء اخلرب املردود إىل أقسام كثرية 



  " .الضعيف " ا ، ومنها ما مل يطلقوا عليها امسا خاصاً ا بل مسوها باسم عام هو 
  :أما أسباب رد احلديث فكثرية، لكنها ترجع باجلملة إىل أحد سببني رئيسيني مها

  .سقْط من اإلسناد 
  .طعن يف الراوي 

 أنواع متعددة ، سأتكلم عنها بأحباث مستقلة مفصلة إن شاء اهللا تعاىل وحتت كل من هذين السببني
  .الذي يعترب هو االسم العام لنوع املردود " الضعيف " مبتدئاً ببحث 
  املبحثٌ األول

  "الضعيف " 
  :تعريفه
  .ضد القوى، والضعف حسي ومعنوي، واملراد به هنا الضعف املعنوي: لغة

  .فة احلسن، بفقد شرط من شروطههو ما مل جيمع ص: اصطالحاً
  :قال البيقوين يف منظومته 

  فهو الضعيف وهو أقسام كٌثٌر... ... ... وكلٌّ ما عن رتبة احلٌسنِ قَصر 
  : تفاوته-٢

ويتفاوت ضعفه حبسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح ، فمنه الضعيف، ومنه الضعيف 
  )٢(أنواعه املوضوع جدا ومنه الواهي ، ومنه املنكر ، وشر 

  : أَوهي األسانيد -٣
__________  

  .بلغ ا بعضهم نيفاً وأربعني قسماً ) ١(
  ٨٩انظر علوم احلديث ـ معرفة املوضوع ص ) ٢(

)١/٣٢(  

  

ما " الضعيف " من ذكر أصح األسانيد ، فقد ذكر العلماء يف حبث " الصحيح " وبناء على ما تقدم يف 
" أوهي األسانيد "مجلة كبرية من ) ١(وقد ذكر احلاكم النيسابوري  " أوهي األسانيد"يسمي بـ 

  :بالنسبة إىل بعض الصحابة أو بعض اجلهات والبلدان ، وأذكر بعض األمثلة من كتاب احلاكم وغريه 
صدقة بن موسي الدقيقي عن فرقد السبخي " أوهي األسانيد بالنسبة أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه 

  ) .٢" (عن أيب بكر عن مرة الطيب 
حممد بن قيس املصلوب عن عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن " أوهي أسانيد الشاميني 



  ) .٣(أيب أمامة
السدي الصغري حممد بن مروان عن الكليب عن أيب صاحل عن " أوهي أسانيد ابن عباس رضي اهللا عنه 

  )" .٤(سلسلة الكذب ال سلسلة الذهبهذه : " قال احلافظ ابن حجر " ابن عباس 
  : مثاله-٤

عن أيب متيمة اهلَجيمي عن أيب هريرة عن النيب صلي اهللا " حكيم األثْرم " ما أخرجه الترمذي من طريق 
مث قال " من أيت حائضاً أو امرأة يف دبرها أو كاهنا فقد كفر مبا أنزل على حممد : " عليه وسلم قال 

 ال نعرف هذا احلديث إال من حديث حكيم األثرم عن أيب متيمة اهلجيمي عن "الترمذي بعد إخراجه 
قلت ألن يف إسناده حكيماً )٦"(هذا احلديث من قبلِ إسناده ) ٥(وضعف حممد" مث قال " أيب هريرة 

  " .فيه لين " األثرم ، وقد ضعفه العلماء ، فقد قال عنه احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب 
  :م روايته  حك-٥

جيوز عند أهل احلديث وغريهم رواية األحاديث الضعيفة والتساهل يف أسانيدها من غري بيان ضعفها ـ 
  .خبالف األحاديث املوضوعة فأنه ال جيوز روايتها إال مع بيان وضعها ـ بشرطني 

  .أن ال تتعلق بالعقائد، كصفات اهللا تعاىل
__________  

  ٧٢- ٧١يف معرفة علوم احلديث ص ) ١(
  ٧٢ - ٧١معرفة علوم احلديث ص ) ٢(
  ٧٢ - ٧١معرفة علوم احلديث ص ) ٣(
  ١٨١٤ ص – ١انظر تدريب الراوي جـ ) ٤(
  ٥.أي البخاري) ٥(
  ٤٢٠٦ - ٤١٩ ص – ١ جـ –الترمذي مع شرحه ) ٦(

)١/٣٣(  

  

  .أن ال تكون يف بيان األحكام الشرعية مما يتعلق باحلالل واحلرام 
 مثل املواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك ، وممن روي عنه يعين جيوز روايتها يف

  )١(التساهل يف روايتها سفيان الثوري وعبدالرمحن بن مهدي وأمحد بن حنبل 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا : وينبغي التنبه إىل أنك إذا رويتها من غري إسناد فال تقل فيها 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا ، أو بلغنا عنه كذا وما أشبه ذلك لئال روي ع: ، وإمنا تقول 
  .جتزم بنسبة ذلك احلديث للرسول وأنت تعرف ضعفه 



  : حكم العمل به -٦
اختلف العلماء يف العمل باحلديث الضعيف، والذي عليه مجهور العلماء أنه يستحب العمل به يف فضائل 

  :وهي) ٢(حها احلافظ ابن حجر األعمال لكن بشروط ثالثة، أوض
  .أن يكون الضعف غري شديد 

  .أن يندرج احلديث حتت أصل معمول به
  .أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد االحتياط

  : أشهر املصنفات اليت هي مظنة الضعيف -٧
يزان االعتدال للذهيب ككتاب الضعفاء البن حبان ، وكتاب م: الكتب اليت صنفَت يف بيان الضعفاء ) أ

  .، فأم يذكرون أمثلة لألحاديث اليت صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء هلا 
مثل كتب املراسيل والعلل واملٌدرج، غريها : الكتب اليت صنفت يف أنواع من الضعيف خاصة ) ب

  .ككتاب املراسيل أليب داود ، وكتاب العلل للدارقطين 
- - -  

  ثَايناملبحث ال
  املردود بسبب سقْط من اإلسناد

  :املراد بالسقْط من اإلسناد 
املراد بالسقْط من اإلسناد انقطاع سلسلة اإلسناد بسقوط راو أو أكثر عمداً من بعض الرواة أو عن غري 

  .عمد ، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه ، سقوطاً ظاهراً أو خفياً 
  :أنواع السقط 

  :قط من اإلسناد حبسب ظهور ، وخفائه إىل نوعني مها يتنوع الس
__________  

 باب التشدد يف أحاديث األحكام ١٣٤ - ١٣٣ والكفاية ص ٩٣انظر علوم احلديث ص ) ١(
  .والتجوز يف فضائل األعمال

   .٢٦٨ ـ ص١ وفتح املغيث جـ٢٩٩ ـ ٢٩٨ ـ ص ١انظر تدريب الراوي جـ ) ٢(

)١/٣٤(  

  

وع من السقط يشترك يف معرفته األئمة وغريهم من املشتغلني بعلوم احلديث ، سقْط ظاهر وهذا الن
ويعرف هذا السقط من عدم التالقي بني الراوي وشيخه ، إما ألنه مل يدرك عصره ، أو أدرك عصره 

لذلك حيتاج الباحث يف األسانيد إىل معرفة ) ١) (وليست له منه إجازة وال وِجاده ( لكنه مل جيتمع به 



  .اريخ الرواة ألنه يتضمن بيان مواليدهم ووفيام وأوقات طلبهم وارحتاهلم وغري ذلك ت
وقد اصطلح علماء احلديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أمساء حبسب مكان السقط أو عدد الرواة 

  :وهذه األمساء هي. الذين أٌسقطوا 
  .املٌعلَّق
  .املٌرسل
  .املٌعضل
  .املٌنقَطع

وله . وهذا ال يدركه إال األئمة احلَذّاق املطلعون على طرق احلديث وعلل األسانيد: ط خفيسقْ) ب
  :تسميتان ومها 

  .املٌدلَّس
  .املٌرسل اخلفي

  .وإليك حبث هذه املسميات الستة مفصلة على التوايل
  املٌعلَّق
  :تعريفه
ومسي هذا السند .  وجعله معلقاً الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به" علق " هو اسم مفعول من : لغة 

معلقاً بسبب اتصاله باجلهة العليا فقط ، وانقطاعه من اجلهة الدنيا ، فصار كالشيء املعلق بالسقف وحنوه 
.  

  .ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوايل : اصطالحاً 
  : من صوره -٢
  "كذا :  اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلي" أن حيذف مجيع السند مث يقال مثال ) أ
  )٢(ومنها أن حيذف كل اإلسناد إال الصحايب، أو إال الصحايب والتابعي ) ب
  : مثاله-٣

__________  
اإلذن بالرواية ، وقد حيصل الراوي عليها من شيخ مل يلتق به ، كأن يقول الشيخ أحياناً : اإلجازة ) ١(

أن جيد الراوي كتاباً لشيخ من الشيوخ :  الواو أجزت رواية مسموعايت ألهل زماين ، والوجادة بكسر
يعرف خطه ، فريوي ما يف ذلك الكتاب عن الشيخ ، وسيأيت تفصيل حبث اإلجازة والوجادة يف باب 

  .طرق التحمل وصيغ األداء 
  ٤٢شرح النخبة ص ) ٢(

)١/٣٥(  



  

 غَطَّي النيب صلى اهللا عليه :وقال أبو موسي : " ما أخرجه البخاري يف مقدمة باب ما يذْكَر يف الفَخذ 
فهذا حديث معلق ، ألن البخاري حذف مجيع إسناده إال الصحايب ) ١(وسلم ركبتيه حني دخل عثمان 

  .وهو أبو موسي األشعري 
  : حكمه -٤

احلديث املعلق مردود ، ألنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك حبذف راو أو أكثر 
  .منا حبال ذلك احملذوف من إسناده مع عدم عل

  : حكم املعلقات يف الصحيحني -٥
هذا احلكم ـ وهو أن املعلق مردود ـ هو للحديث املعلق مطلقاً، لكن أن وجد املعلق يف كتاب 

وال بأس ) ٢(التزِمت صحته ـ كالصحيحني فهذا له حكم خاص ، قد مر بنا يف حبث الصحيح 
  :بالتذكري به هنا وهو أنَّ 

  .فهو حكْم بصحته عن املضاف إليه " حكي " و " ذَكَر " و " قال " كـ : صيغة اجلَزمما ذُكر ب
فليس فيه حكْم بصحته عن املضاف إليه " حكي " و" ذُكر " و" قيل " كـ : وما ذُكر بصيغة التمريض 

مي بالصحيح ، بل فيه الصحيح واحلسن والضعيف ، لكن ليس فيه حديث واه لوجوده يف الكتاب املس
  )٣(، وطريق معرفة الصحيح من غريه هو البحث عن إسناد هذا احلديث واحلكم عليه مبا يليق به 

  املٌرسل
  :تعريفه-١
  .فكأن املُرسل أَطْلَق اإلسناد ومل يقيده براوٍ معروف" أطلق " مبعىن " أرسل " هو اسم مفعول من : لغة)أ
  )٤(من بعد التابعي هو ما سقط من آخر إسناده : اصطالحاً ) ب
  : صورته -٢

__________  
  ٩٠ ـ ص١البخاري ـ كتاب الصالة ـ جـ) ١(
  "ما هو احملكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟" وهي  / ١١/ يف الفقرة ) ٢(
قد حبث العلماء يف املعلقات اليت يف صحيح البخاري ، وذكروا أسانيدها املتصلة ، وأحسن من مجع ) ٣(

  " .تغليق التعليق " ظ ابن حجر يف كتاب مساه ذلك هو احلاف
  .والتابعي هو من لقي الصحايب مسلماً ومات على اإلسالم . ٤٣نزهة النظر ص ) ٤(

)١/٣٦(  

  



وصورته أن يقول التابعي ـ سواء كان صغرياً أو كبرياً ـ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا، أو 
  .ة املرسل عند احملدثنيفعل كذا أو فُعل حبضرته كذا وهذه صور

  : مثاله-٣
حدثين حممد بن رافع ثنا حجين ثنا الليث عن : " ما أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب البيوع قال 

 ةنابي عن املُز ل عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقَي١" (ع(  
احلديث عن النيب صلي اهللا عليه وسلم بدون أن يذكر فسعيد بن املسيب تابعي كبري، روى هذا 

الواسطة بينه وبني النيب صلي اهللا عليه وسلم فقد أسقط من إسناد هذا احلديث آخره وهو من بعد 
التابعي ، وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحايب وحيتمل أن يكون قد سقط معه غريه كتابعي 

  .مثال 
  : واألصوليني املٌرسل عند الفقهاء-٤

ما ذكرته من صورة املرسل هو املرسل عند احملدثني، أما املرسل عند الفقهاء واألصوليني فأعم من ذلك 
  .فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب اخلطيب أيضاً

  : حكمه -٥
لسند، وللجهل حبال املرسل يف األصل ضعيف مردود، لفقده شرطاً من شروط املقبول وهو اتصال ا

  .الراوي احملذوف الحتمال أن يكون احملذوف غري صحايب، ويف هذه احلال حيتمل أن يكون ضعيفاً
لكن العلماء من احملدثني وغريهم اختلفوا يف حكم املرسل واالحتجاج به، ألن هذا النوع من االنقطاع 

ون صحابياً، والصحابة كلهم عدول، خيتلف عن أي انقطاع آخر يف السند، ألن الساقط منه غالبا ما يك
  .ال تضر عدم معرفتهم

  :وجممل أقوال العلماء يف املرسل ثالثة أقوال هي
وحجة هؤالء هو اجلهل ، عند مجهور احملدثني وكثري من أصحاب األصول والفقهاء : ضعيف مردود 

  .حبال الراوي احملذوف الحتمال أن يكون غري صحايب 
ألئمة الثالثة ـ أبو حنيفة ومالك وأمحد يف املشهور عنه ـ وطائفة من العلماء عند ا: صحيح يحتج به 

  .بشرط أن يكون املرسل ثقة وال يرسل إال عن ثقة 
__________  

  .مسلم ـ كتاب البيوع ) ١(

)١/٣٧(  

  



ثقة قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم إال إذا مسعه من : وحجتهم أن التابعي الثقة ال يستحل أن يقول 
.  

  .أي يصحُ بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم : قبوله بشروط)جـ
  .وهذه الشروط أربعة، ثالثة يف الراوي املرسل، وواحد يف احلديث املرسل، وإليك هذه الشروط

  .أن يكون املرسل من كبار التابعني 
  .وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة

  .ون مل خيالفوه وإذا شاركه احلفاظ املأمون
  :وأن ينضم إىل هذه الشروط الثالثة واحد مما يأيت

  .أن يروى احلديث من وجه آخر مسنداً 
  .أو يروى من وجه آخر مرسالً أرسله من أخذ العلم عن غري رجال املرسل األول

  .أو يوافق قول صحايب 
  )١. (أو يفْتى مبقتضاه أكثر أهل العلم 

 الشروط تبني صحة مخرج املرسل وما عضده، وأما صحيحان، لو عارضهما صحيح فإذا حتققت هذه
  .من طريق واحد رجحنامها عليه بتعدد الطرق إذا تعذر اجلمع بينهما

  : مرسل الصحايب-٦
هو ما أخرب به الصحايب عن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو فعله ، ومل يسمعه أو يشاهده ، إما 

ه أو تأخر إسالمه أو غيابه ، ومن هذا النوع أحاديث كثرية لصغار الصحابة كابن عباس وابن لصغر سن
  .الزبري وغريمها 

  : حكم مرسل الصحايب -٧
الصحيح املشهور الذي قطع به اجلمهور أنه صحيح حمتج به ، ألن رواية الصحابة عن التابعني نادرة ، 

قال رسول اهللا ، فاألصل أم مسعوها من صحايب آخر :  وقالوا وإذا رووا عنهم بينوها ، فإذا مل يبينوا ،
  .، وحذف الصحايب ال يضر ، كما تقدم 

  .وقل إن مرسل الصحايب كمرسل غريه يف احلكم، وهذا القول ضعيف مردود
  : أشهر املصنفات فيه -٨
  .املراسيل أليب داود ) أ
  .املراسيل البن أيب حامت ) ب
  )٢(ملراسيل للعالئي جامع التحصيل ألحكام ا) ج

  املٌعضل
  : تعريفه-١

__________  



  ٤٦١انظر الرسالة للشافعي ص ) ١(
 ، والعالئي هو احلافظ احملقق صالح الدين أبو سعيد خليل بن ٨٦-٨٥الرسالة املستطرفة ص ) ٢(

  .هـ ٧٦١ هـ وتوىف يف القدس سنة ٦٩٤كيكلدي العالئي ولد بدمشق سنة 

)١/٣٨(  

  

  .مبعين أعياه" أعضله " ول من اسم مفع: لغة) أ
  .ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوايل: اصطالحاً) ب
  : مثاله-٢
: بسنده إىل القَعنيب عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال " معرفة علوم احلديث " ما رواه احلاكم يف " 

وال يكَلَّف من العمل إال ما . املعروف للمملوك طعامه وكسوته ب: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  )١" (هذا معضل عن مالك ، أعضله هكذا يف املوطأ :قال احلاكم. يطيق

فهذا احلديث معضل ألنه سقط منه اثنان متواليان بني مالك وأيب هريرة وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان 
حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب عن مالك عن "... متواليان من رواية احلديث خارج املوطأ هكذا

  )٢"(هريرة
  : حكمه-٣

، لكثرة احملذوفني من اإلسناد ، وهذا ) ٣(املعضل حديث ضعيف ، وهو أسوأ حاال من املرسل واملنقطع
  .احلكم على املعضل باالتفاق بني العلماء 

٤- اجتماعه مع بعض صور املعلق :  
  .ن وجه أن بني املعضل وبني املعلق عموماً وخصوصاً م

فهو . إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متواليان : فيجتمع املعضل مع املعلق يف صورة واحدة وهي 
  .معضل ومعلق يف آن واحد 

  :ويفارقه يف صورتني 
  .إذا حذف من وسط اإلسناد راويان متواليان ، فهو معضل وليس مبعلق 

  .عضل إذا حذف من مبدأ اإلسناد راو فقط ، فهو معلق وليس مب
  : من مظان املعضل -٥

  :من مظان املعضل واملنقطع واملرسل ) : ٤(قال السيوطي 
  .كتاب السنن لسعيد بن منصور 

  .مؤلفات ابن أيب الدنيا 



- - -  
  املٌنقَطع

  : تعريفه-١
  .ضد االتصال" االنقطاع" هو اسم فاعل من : لغة) أ
  .طاعهما مل يتصل إسناده، على أي وجه كان انق: اصطالحاً) ب
  : شرح التعريف -٢

__________  
  .٤٦معرفة علوم احلديث ص ) ١(
  ٤٧٣املصدر السابق ص ) ٢(
  ٢٩٥,٤ ص – ١ والتدريب جـ٢١انظر الكفاية ص ) ٣(
   .٢١٤ ـ ص ١تدريب الراوي جـ) ٤(

)١/٣٩(  

  

و من يعين أن كل إسناد انقطع من أي مكان كان ، سواء كان االنقطاع من أول اإلسناد أو من آخره أ
وسطه ، فيدخل فيه ـ على هذا ـ املرسل واملعلق واملعضل ، لكن علماء املصطلح املتأخرين خصوا 

املنقطع مبا مل تنطبق عليه صورة املرسل أو املعلق أو املعضل ، وكذلك كان استعمال املتقدمني يف الغالب 
 الصحايب، كمالك عن ابن وأكثر ما يستعمل يف رواية من دون التابعي عن: " ولذلك قال النووي. 

  )١" (عمر 
  :املنقطع عند املتأخرين من أهل احلديث 

فكأنَّ املنقطع اسم عام لكل . هو ما مل يتصل إسناده مما ال يشمله اسم املرسل أو املعلق أو املعضل 
حذف أول اإلسناد ، أو حذف آخره ، :انقطاع يف السند ما عدا صوراً ثالثاً من صور االنقطاع وهي 

 حذف اثنني متواليني من أي مكان كان ، وهذا هو الذي مشي عليه احلافظ ابن حجر يف النخبة أو
  )٢. (وشرحها 

مث انه قد يكون االنقطاع يف مكان واحد من اإلسناد، وقد يكون يف أكثر من مكان واحد، كأن يكون 
  .االنقطاع يف مكانني أو ثالثة مثالً

  : مثاله-٤
إنْ وليتموها أبا : ثوري عن أيب اسحق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعاً ما رواه عبدالرزاق عن ال" 

  )٣" (بكر فقوي أمني 



سقط من بني الثوري وأيب اسحق، إذ أن " شريك " فقد سقط من هذا اإلسناد رجل من وسطه وهو 
  .الثوري مل يسمع احلديث من أيب اسحق مباشرة وإمنا مسعه من شريك، وشريك مسعه من أيب اسحق

  .فهذا االنقطاع ال ينطبق عليه اسم املرسل وال املعلق وال املعضل فهو منقطع 
  : حكمه -٥

  .املنقطع ضعيف باالتفاق بني العلماء ، وذلك للجهل حبال الراوي احملذوف 
  املٌدلَّس

  :تعريف التدليس
__________  

   .٢٠٨ ـ ص ١التقريب مع التدريب جـ ) ١(
 ، وأخرجه أمحد والبزار والطرباين يف األوسط مبعناه ٣٦لوم احلديث ص أخرجه احلاكم يف معرفة ع) ٢(
  ١٧٦ ـ ص ٥أنظر جممع الزوائد جـ . 
، وأخرجه أمحد والبزار والطرباين يف األوسط مبعناه ، ٣٦أخرجه احلاكم يف معرفة علوم احلديث ص) ٣(

   .١٧٦ ـ ص ٥أنظر جممع الزوائد جـ

)١/٤٠(  

  

كتمان عيبِ السلعة عن املشتري ، : والتدليس يف اللغة " التدليس  " املدلس اسم مفعول من: لغة 
، فكأن ) ١(وهو الظلمة أو اختالط الظالم كما يف القاموس " الدلس " وأصل التدليس مشتق من 

  .املدلَّس لتغطيته على الواقف على احلديث أظلم أمره فصار احلديث مدلَّسا 
  .وحتسني لظاهره. دإخفاء عيب يف اإلسنا: اصطالحاً

  :أقسام التدليس
  .تدليس اإلسناد، وتدليس الشيوخ: للتدليس قسمان رئيسيان مها

  :تدليس اإلسناد
لقد عرف علماء احلديث هذا النوع من التدليس بتعريفات خمتلفة ، وسأختار أصحها وأدقها ـ يف 

  :وهذا التعريف هو . لقطان نظري ـ وهو تعريف اإلمامني أيب أمحد بن عمرو البزار وأيب احلسن بن ا
  )٢(أن يروِي الراوي عمن قد مسع منه ما مل يسمع منه من غري أن يذكر مسعه منه : تعريفه

ومعىن هذا التعريف أن تدليس اإلسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض : شرح التعريف 
مسعه من شيخ آخر عنه ، فيسقطٌ ذلك األحاديث، لكن هذا احلديث الذي دلسه مل يسمعه منه ، وإمنا 

ليوهم غريه أنه مسعه منه ، " عن " أو " قال " الشيخ ويرويه عنه بلفظ حمتمل للسماع وغريه ، كـ 



حىت ال يصري كذاباً بذلك " حدثين " أو " مسعت : " لكن ال يصرح بأنه مسع منه هذا احلديث فال يقول 
  .ثر ، مث قد يكون الذي أسقطه واحداً أو أك

والفرق بينه :" قال أبو احلسن بن القطان بعد ذكْره للتعريف السابق: الفرق بيه وبني اإلرسال اخلفي 
وإيضاح ذلك أن كال من املدلِّس واملرسل " أن اإلرسال روايته عمن مل يسمع منه : وبني اإلرسال هو 

ماع وغريه ، لكن املدلَّس قد مسع من إرساال خفياً يروِي عن شيخ شيئاً مل يسمعه منه ، بلفظ حيتمل الس
ذلك الشيخ أحاديث غري اليت دلسها ، على حني أن املرسل إرساال خفياً مل يسمع من ذلك الشيخ أبداً ، 

  .ال األحاديث اليت أرسلوها وال غريها لكنه عاصره أو لقيه 
__________  

   .٢٢٤ ـ ص ٢القاموس جـ) ١(
  .١٨٠ ـ ص ١شرح ألفية العراقي له جـ) ٢(

)١/٤١(  

  

عن الزهري ـ : قال لنا ابن عيينة : " ، بسنده إىل على بن حشرم قال ) ١(ما أخرجه احلاكم: مثاله 
ال ، وال ممن مسعه من الزهري ، حدثين عن عبدالرزاق عن معمر : مسعته من الزهري ؟ فقال : فقبل له

  .وبن الزهري ففي هذا املثال أسقط ابن عيينة اثنني بينه " عن الزهري 
  :تدليس التسوية

  .هذا النوع من التدليس هو يف احلقيقة نوع من أنواع تدليس اإلسناد 
هو رواية الراوي عن شيخه ، مث إسقاط راو ضعيف بني ثقتني لقي أحدمها اآلخر ،وصورة ذلك : تعريفه

الثقتان قد لقي أن يروي الراوي حديثاًَ عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون 
أحدمها اآلخر، فيأيت املدلس الذي مسع احلديث من الثقة األول ، فيسقط الضعيف الذي يف السند ، 

  .وجيعل اإلسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاين بلفظ حمتمل، فيسوي اإلسناد كله ثقات
 معروفاً بالتدليس، وجيده وهذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس، ألن الثقة األول قد ال يكون

  .وفيه غرور شديد، الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة
  :أشهر من كان يفعله 

  )٢. (أحاديث بقية ليست نقَيه فكن منها على تٌِقية : " قال أبو مسهر . بقّية بن الوليد 
  .الوليد بن مسلم 
__________  



   .١٣٠يف معرفة علوم احلديث ص ) ١(
  .٣٣٢ ـ ص ١ميزان االعتدال جـ) ٢(

)١/٤٢(  

  

مسعت أيب ـ وذَكَر احلديث الذي رواه اسحق بن راهويه : " ما رواه ابن أيب حامت يف العلل قال : مثاله 
وا عقْدةَ عن بقية حدثين أبو وهب األسدي عن نافع عن ابن عمر حديث ال حتمدوا إسالم املرء حىت تعرف

عن ) ثقة ( هذا احلديث له أمر قل من يفهمه ، روى هذا احلديث عبيد اهللا بن عمرو : رأيه ـ قال أيب
وعبيد . عن ابن عمر عن النيب صلي اهللا عليه وسلم ) ثقة ( عن نافع ) ضعيف ( اسحاق بن أيب فروة 

ىل بن أسد كي ال يفطن له ، حىت إذا اهللا ابن عمرو ، كنيته أبو وهب ، وهو أسدى ، فكناه بقيةُ ونسبه إ
  )١" .(ترك اسحق بن أيب فروة ال يهتدى له 

  : تدليس الشيوخ-٥
هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً مسعه منه، فيسميه أو يكْنيِه أو ينِسبه أو يصفه مبا ال : تعريفه) أ

 فرعبه كي ال ي فرع٢(ي(  
حدثنا عبداهللا بن أيب عبداهللا ، يريد به أبا بكر بن : "  بكر بن جماهد أحد أئمة القراء قول أيب: مثاله ) ب

  "أيب داود السجستاين 
  : حكم التدليس -٦
ذمة أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذماً له فقال فيه أقواال . فمكروه جداً: أما تدليس اإلسناد) أ

  ".التدليس أخو الكذب : "منها
  "أنه قادح فيمن تعمد فعله :" فهو أشد كراهة منه ، حىت قال العراقي : ليس التسوية وأما تد) ب
فكراهته أخف من تدليس اإلسناد ألن املدلس مل يسقط أحداً ، وإمنا الكراهة : وأما تدليس الشيوخ ) ج

سب الغرض بسبب تضييع املروي عنه ، وتوعري طريق معرفته على السامع وختتلف احلال يف كراهته حب
  .احلامل عليه 

  : األغراض احلاملة على التدليس -٧
  :األغراض احلاملة على تدليس الشيوخ أربعة هي) أ
  . ضعف الشيخ أو كونه غري ثقة -١
  . تأخر وفاته حبيث شاركه يف السماع منه مجاعة دونه-٢
  . صغر سنه حبيث يكون أصغر من الراوي عنه -٣
  .اإلكثار من ذكر امسه على صورة واحدة كثرة الرواية عنه، فال حيب -٤



__________  
   .٢٢٥ ـ ص ١ والتدريب جـ١٩٠ ـ ص ١شرح األلفية للعراقي جـ) ١(
  .٦٦علوم احلديث ص ) ٢(

)١/٤٣(  

  

  :األغراض احلاملة على تدليس اإلسناد مخسة وهي) ب
  . توهيم علُو اإلسناد -١
   . فَوات شيء من احلديث عن شيخ مسع منه الكثري-٢
  . ـ األغراض الثالثة األويل املذكورة يف تدليس الشيوخ٥ -٤ -٣
  ثالثة هي:  أسباب ذم املدلس-٨
  .إيهامه السماع ممن مل يسمع عنه ) أ
  .عدوله عن الكشف إىل االحتمال ) ب
  )١(علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه مل يكن مرضيا ) ج
  : حكم رواية املدلِّس -٩

  .ول رواية املدلَّس على أقوال، أشهرها قوالناختلف العلماء يف قب
  ).وهذا غري معتمد . ( رد رواية املدلس مطلقا وإن بني السماع، ألن التدليس نفسه جرح

  ).وهو الصحيح : ( التفصيل
  .أو حنوها قبل حديثه " مسعت" إن صرح بالسماع قبلت روايته ، أي إن قال 
  .حديثه)٢(وحنوها مل يقبل" عن " ن قال وان مل يصرح بالسماع مل تقبل روايته، أي إ

   مب يعرف التدليس ؟-١٠
  :يعرف التدليس بأحد أمرين 

  .إخبار املدلس نفسه إذا سئل مثال ، كما جرى البن عيينة 
  .نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع 

  : أشهر املصنفات يف التدليس واملدلسني - ١١
  :نفات يف التدليس واملدلسني كثرية أشهرها هناك مص

) ٣(ثالثة مصنفات للخطيب البغدادي ، واحدا يف أمساء املدلسني ، وامسه التبيني ألمساء املدلسني
  )٤.(واآلخران أفرد كالً  منهما لبيان نوع من أنواع التدليس

  ) .لة وقد طبعت هذه الرسا(لربهان الدين بن احلليب : التبيني ألمساء املدلسني 



  ).وقد طبعت أيضا( تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس للحافظ ابن حجر 
يلٌ اخلَفساملٌر  

  :تعريفه
: املرسل لغة اسم مفعول من اإلرسال مبعىن اإلطالق، كأن املرسل أطلق اإلسناد ومل يصله، واخلفي: لغة

  .يدرك إال بالبحثضد اجللي، ألن هذا النوع من اإلرسال غري ظاهر، فال 
  "قال"أن يروِي عمن لقيه أو عاصره ما مل يسمع منه بلفظ حيتمل السماع وغريه كـ:اصطالحاً
  :مثاله 

__________  
  .٣٥٨راجع الكفاية ص ) ١(
  ٦٨١ – ٦٧علوم احلديث ص ) ٢(
  ٣٦١٢الكفاية ص ) ٣(
  ٣٥٧٣الكفاية ص ) ٤(

)١/٤٤(  

  

رحم اهللا حارس : د العزيز عن عقبة ابن عامر مرفوعاً ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عب" 
  .فان عمر مل يطلق عقبة كما قال املزي يف األطراف )" ١(احلرس

  مب يعرف ؟
  :يعرف اإلرسال اخلفي بأحد أمور ثالثة وهي 

  .نص بعض األئمة على أن هذا الراوي مل يلق من حدث عنه أو مل يسمع منه مطلقاً
  .مل يلق من حدث عنه أو مل يسمع منه شيئاًإخباره عن نفسه بأنه 

وهذا األمر الثالث فيه . جميء احلديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بني هذا الراوي وبني من روي عنه
  ".املزيد يف متصل األسانيد" خالف للعلماء، ألنه قد يكون من نوع 

  :حكمه 
  .كم املنقطع هو ضعيف ، ألنه من نوع املنقطع ، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه ح

  :أشهر املصنفات فيه 
  .ـ كتاب التفصيل ملبهم املراسيل للخطيب البغدادي 

ننواملؤ عنناملع  
  :متهيد



لقد انتهت أنواع املردود الستة اليت سبب ردها سقْطَ من اإلسناد ، لكن ملا كان املعنعن واملؤنن مختلفاً 
ا رأيت إحلاقهما بأنواع املردود بسبب سقط من اإلسناد فيهما ، هل مها من نوع املنقطع أو املتصل ، لذ

.  
  :تعريف املعنعن 

  " .عن ، عن " مبعىن قال " عنعن " املعنعن اسم مفعول من :لغة 
  .فالن عن فالن:قول الراوي: اصطالحاً

  : مثاله-٣
ن عن أسامة بن زيد عن حدثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيا: " ما رواه ابن ماجه قال 

إن اهللا ومالئكته : قالت قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم . عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة 
  )٢" (يصلون على ميامنِ الصفوف 

  : هل هو من املتصل أو املنقطع ؟ -٤
  :اختلف العلماء فيه على قولني

  .قيل أنه منقطع حىت يتبني اتصاله 
__________  

  ٢٧٦٩/٤/  رقم احلديث ٩٢٥ ص ٢ جـ – كتاب اجلهاد –بن ماجه ا) ١(
   / .١٠٠٥/  رقم احلديث ٣٢١ ـ ص ١ابن ماجه ـ كتاب إقامة الصالة والسنة فيها جـ) ٢(

)١/٤٥(  

  

والصحيح الذي عليه العمل ، وقاله اجلماهري من أصحاب احلديث والفقه واألصول أنه متصل بشروط 
واختلفوا يف اشتراط ما عدامها ، أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه ال بد ، اتفقوا على شرطني منها ، 

  :منهما ـ ومذهب مسلم االكتفاء ما ـ فهما 
  .أن ال يكون املُعنعن مدلِّساً 

  .أن ميكن لقاء بعضهم بعضا ، أي لقاء املُعنعن مبن عنعن عنه 
  :ة على الشرطني السابقني فهيوأما الشروط اليت اختلفوا يف اشتراطها زياد

  .وهو قول البخاري وابن املديين واحملققني: ثبوت اللقاء
  .وهو قول أيب املظفر السمعاين : طول الصحبة 

  .وهو قول أيب عمرو الداين : معرفته بالرواية عنه 
  : تعريف املٌؤنن -٥



  " .أن ، أن " مبعين قال " أَنن " اسم مفعول من : لغة ) أ
  ...حدثنا فالن أن فالناً قال: هو قول الراوي: الحاًاصط) ب
  : حكم املٌؤنن -٦
  .قال امحد ومجاعة هو منقطع حىت يتبني اتصاله) أ
  .ومطلقه حممول على السماع بالشروط املتقدمة" عن " كـ " أَنَّ : " وقال اجلمهور) ب

املبحثٌ الثالث  
  املردود بسبب طعن يف الراوي

  :ن يف الراوي  املردود بالطع-١
املراد بالطعن يف الراوي جرحه باللسان، والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه 

  .وتيقظه
  : أسباب الطعن يف الراوي -٢

  .أسباب الطعن يف الراوي عشرة أشياء، مخسة منها تتعلق بالعدالة، ومخسة منها تتعلق بالضبط
  :الة فهيأما اليت تتعلق بالطعن يف العد

  .الكذب
  .التهمة بالكذب 

  .الفسق
  .البدعة
  .اجلهالة
  :أما اليت تتعلق بالطعن يف الضبط فهي) ب 
  . فٌحش الغلط -١
  . سوء احلفظ -٢
  . الغفلة-٣
  . كثرة األوهام-٤
  . خمالفة الثقات -٥

  . طعناًوسأذكر أنواع احلديث املردود بسبب من هذه األسباب على التوايل مبتدئاً بالسبب األشد
  املَوضوع

إذا كان سبب الطعن يف الراوي هو الكذب على رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فحديثه يسمي 
  .املوضوع

  : تعريفه-١
  .سمي بذلك الحنطاط رتبته" حطَّه " أي " وضع الشيء " هو اسم مفعول من : لغة) أ



)١/٤٦(  

  

  .سوب إىل رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلمهو الكذب املٌختلَق املصنوع املن: اصطالحاً) ب
  : رتبته -٢

وبعض العلماء يعتربه قسماً مستقال وليس نوعاً من أنواع . هو شر األحاديث الضعيفة وأقبحها 
  .األحاديث الضعيفة

  : حكم روايته -٣
: حلديث مسلمأمجع العلماء على أنه ال حتل روايته ألحد علم حالَه يف أي معىن كان إال مع بيان وضعه، 

  )١"(من حدثَ عين حبديث يرى أنه كَذب فهو أحد الكاذبني " 
  : طرق الوضاعني يف صياغة احلديث -٤
  .إما أن ينشئ الوضاع الكالم من عنده ، مث يضع له إسنادا ويرويه ) أ
  .وإما أن يأخذ كالماً لبعض احلكماء أو غريهم ويضع له إسنادا ) ب
  حلديث املوضوع ؟ كيف يعرف ا-٥

  :يعرف بأمور منها 
كإقرار أيب عصمة نوحِ بن أيب مرمي بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة : إقرار الواضع بالوضع 
  .سورة عن ابن عباس 

كأَنْ يحدثَ عن شيخ ، فَيسألَ عن مولده ، فيذكر تارخيا تكون وفاةُ ذلك : أو ما يتنزلُ مرتلة إقراره 
  .لشيخ قبلَ مولده هو ، وال يعرف ذلك احلديث إال عنده ا

  .مثل أن يكون الراوي رافضياً واحلديث يف فضائل أهل البيت:أو قرينة يف الراوي
  .مثل كون احلديث ركيك اللفظ، أو خمالفاً للحس أو صريح القرآن: أو قرينة يف املَروِي

  : دواعي الوضع وأصناف الوضاعني -٦
بوضع أحاديث ترغب الناس يف اخلريات ، وأحاديث ختوفهم من فعل املنكرات ، : هللا تعاىل التقرب إىل ا

وهؤالء الوضاعون قوم ينتسبون إىل الزهد والصالح ، وهم شر الوضاعني ألن الناس قَبِلَت موضوعام 
قلت : ي قال ثقة م ، ومن هؤالء ميسرةٌ بن عبد ربه ، فقد روي ابن حبان يف الضعفاء عن ابن مهد

وضعتها أُرغِّب الناس : من أين جئت ذه األحاديث، من قرأ كذا فله كذا ؟ قال : مليسرة بن عبد ربه 
) "٢(  

__________  
   .٦٢ ـ ص ١مقدمة مسلم بشرح النووي جـ ) ١(
  .٢٨٣ ـ ص ١تدريب الراوي جـ) ٢(



)١/٤٧(  

  

 ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية ال سيما مذاهب الفرق السياسية بعد: االنتصار للمذهب 
على خري البشر " كاخلوارج والشيعة ، فقد وضعت كل فرقة من األحاديث ما يؤيد مذهبها ، كحديث 

  "، من شك فيه كفر 
وهؤالء قوم من الزنادقة مل يستطيعوا أن يكيدوا لإلسالم جهاراً ، فعمدوا إىل هذا : الطعن يف اإلسالم 
فوضعوا مجلة من األحاديث بقصد تشويه اإلسالم والطعن فيه ، ومن هؤالء حممد بن الطريق اخلبيث ، 

أنا خامت النبيني ال نيب بعدي " سعيد الشامي املصلوب يف الزندقة ، فقد روى عن حميد عن أنس مرفوعاً 
  .ولقد بني جهابذة احلديث أمر هذه األحاديث وهللا احلمد واملنة ) " ١(إال أن يشاء اهللا 

أي تقرب بعض ضعفاء اإلميان إىل بعض احلكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه : التزلٌّف إىل احلكام 
احلكام من االحنراف ، مثل قصة غياث بن إبراهيم النخعي الكويف مع أمري املؤمنني املهدي ، حني دخل 

ال سبق إال : " عليه وسلم أنه قال عليه وهو يلعب باحلَمام ، فساق بسنده على التوِ إىل النيب صلي اهللا 
ألجل املهدي ، فعرف املهدي ذلك ، فأمر " أو جناح " فزاد كلمة " يف نصل أو خف أو حافر أو جناح 

  .أنا محلته على ذلك : بذبح احلَمام، وقال 
كبعض القُصاص الذين يتكسبون بالتحدث إىل الناس ، فيوردون بعض : التكسب وطلب الرزق 

  .القصص املسلية والعجيبة حىت يستمع إليهم الناس ويعطوهم ، كأيب سعيد املدائين 
وذلك بإيراد األحاديث الغريبة اليت ال توجد عند أحد من شيوخ احلديث، فيقبلون سند : قصد الشهرة 

  )٢" (احلديث ليستغرب ، فريغب يف مساعه منهم ، كابن أيب دحية ومحاد النصييب 
  :لكَرامِِية يف وضع احلديث  مذاهب ا-٧

__________  
  .٢٨٤ ـ ص ١تدريب الراوي جـ ) ١(
   .٢٨٦ ـ ص ١املصدر السابق جـ) ٢(

)١/٤٨(  

  

زعمت فرقة من املبتدعة سموا بالكرامية جواز وضع األحاديث يف باب الترغيب والترهيب فقط ، 
ليضل " من زيادة مجلة " ى متعمداً من كذب عل" واستدلوا على ذلك مبا روي يف بعض طرق حديث 

  .ولكن هذه الزيادة مل تثبت عند حفاظ احلديث " الناس 
وهذا استدالل يف غاية السخف ، فان النيب صلي اهللا عليه " حنن نكذب له ال عليه " وقال بعضهم 



  .وسلم ال حيتاج شرعه إىل كذابني لريوجوه 
  .شيخ أبو حممد اجلويين فجزم بتكفري واضع احلديث وهذا الزعم خالف إمجاع املسلمني ، حىت بالغ ال

  : خطأ بعض املفسرين يف ذكر األحاديث املوضوعة -٨
لقد أخطأ بعض املفسرين يف ذكرهم أحاديث موضوعة يف تفاسريهم من غري بيان وضعها ، ال سيما 

  :ن احلديث املروي عن أٌبي ابن كعب يف فضائل القرآن سورة سورة ، ومن هؤالء املفسري
  .الثعليب

  .الواحدي 
  .الزخمشري 
  .البيضاوي
  .الشوكاين 

  :أشهر املصنفات فيه -٩
البن اجلوزي ، وهو من أقدم ما صنف يف هذا الفن ، لكنه متساهل يف احلكم : كتاب املوضوعات ) أ

  .على احلديث بالوضع ، لذا انتقده العلماء وتعقبوه 
 للسيوطي ، هو اختصار لكتاب ابن اجلوزي وتعقيب :الآليلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ) ب

  .عليه ، وزيادات مل يذكرها ابن اجلوزي 
البن عراق الكناين ، وهو كتاب تلخيص : ترتيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة ) ج

  .لسابقيه ، وهو كتاب حافل مهذب مفيد 
  املَتروك

  .همة بالكذب ـ وهو السبب الثاين ـ مسي حديثه املتروك إذا كان سبب الطعن يف الراوي هو الت
  : تعريفه-١
أي " الترِيكة"وتسمي العرب البيضة بعد أن خيرج منها الفرخ " الترك " اسم مفعول من : لغة ) أ

  )١. (متروكة ال فائدة منها 
  .هو احلديث الذي يف إسناده راو متهم بالكذب : اصطالحاً ) ب
  :لراوي بالكذب أحد أمرين ومها أسباب اام ا-٢

__________  
  ٣٠٦ ص – ٣انظر القاموس جـ ) ١(

)١/٤٩(  

  



  )١(أن ال يروي ذلك احلديث إال من جهته ، ويكون خمالفاً للقواعد املعلومة ) أ
  .أن يعرف بالكذب يف كالمه العادي ، لكن مل يظهر منه الكذب يف احلديث النبوي ) ب
  : مثاله-٣

كان :  شمر اجلُعفي الكويف الشيعي ،عن جابر عن أيب الطفيل عن علي وعمار قاال حديث عمرو بن
النيب صلي اهللا عليه وسلم يقنت يف الفجر ، ويكرب يوم عرفة من صالة الغداة ، ويقطع صالة العصر 

  "آخر أيام التشريق 
  )٢.(متروك احلديث : " وقد قال النسائي والدارقطين وغريمها عن عمرو بن شمر 

  : رتبته -٤
مر بنا أن شر الضعيف املوضوع، ويليه املتروك، مث املنكر مث املعلل، مث املدرج، مث املقلوب، مث املضطرب، 

  )٣. (كذا رتبه احلافظ ابن حجر
  املٌنكَر

إذا كان سب الطعن يف الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ـ وهو السبب الثالث والرابع 
  .ثه يسمي املنكر واخلامس ـ فحدي

  : تعريفه-١
  .ضد اإلقرار " اإلنكار " هو اسم مفعول من : لغة ) أ
  :عرف علماء احلديث املنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان ومها: اصطالحاً) ب
  . هو احلديث الذي يف إسناده راو فَحش غلطُه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه -١

  )٤(ر ونسبه لغريه وهذا التعريف ذكره احلافظ ابن حج
  :ومشي على هذا التعريف البيقوين يف منظومته فقال 

  تعديله ال حيمل التفردا... ... ... ... ... ومنكر الفرد به راو غدا 
  .هو ما رواه الضعيف خمالفاً ملا رواه الثقة-٢

وهي قيد وهذا التعريف هو الذي ذكره احلافظ ابن حجر واعتمده ، وفيه زيادة على التعريف األول 
  .خمالفة الضعيف ملا رواه الثقة 

  :الفرق بينه وبني الشاذ -٢
__________  

هي القواعد العامة اليت استنبطها العلماء من جمموع نصوص عامة صحيحة مثل : القواعد العامة) ١(
  "األصل براءة الذمة" قاعدة

  .٢٦٨ ـ ص ٣ـ<ميزان االعتدال ) ٢(
  . وما بعدها ٤٦خبة وشرحها ص  والن٢٩٥ ـ ص ١انظر التدريب جـ) ٣(
   .٤٧انظر النخبة وشرحها ص ) ٤(



)١/٥٠(  

  

  .خمالفاً ملن هو أوىل منه) ١(أن الشاذ ما رواه املقبول ) أ
  .أن املنكر ما رواه الضعيف خمالفاً للثقة) ب

ملنكر راويه فيعلَم من هذا أما يشتركان يف اشتراط املخالفة ويفترقان يف أن الشاذ راوِيه مقبول ، وا
  )٢" . (وقد غفل من سوى بينهما : " قال ابن حجر . ضعيف 

  : مثاله-٣
ما رواه النسائي وابن ماجة من رواية أيب زكَير حييي بن حممد بن قيس عن : مثال للتعريف األول) أ

  "الشيطان كلوا البلَح بالتمر فان ابن آدم إذا أكله غضب " هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً 
هذا حديث منكر ، تفرد به أبو زكَير وهو شيخ صاحل ، أخرجه له مسلم يف املتابعات ، : " قال النسائي 

 هدفَرل تمتح٣" (غري أنه مل يبلغ مبلغ من ي(  
ما رواه ابن أيب حامت من طريق حبيب بن حبِيب الزيات عن أيب اسحق عن العيزار : مثال للتعريف الثاين 

من أقام الصالة وآيت الزكاة وحج : " ن حريث عن ابن عباس عن النيب صلي اهللا عليه وسلم قال ب
  " .البيت وصام وقَرى الضيف دخل اجلنة 

  "هو منكر ألن غريه من الثقات رواه عن أيب اسحق موقوفاً ، وهو املعروف: " قال أبو حامت 
  : رتبته -٤

نفاً أن املنكر من أنواع الضعيف جداً ألنه إما راويه ضعيف موصوف يتبني من تعريفي املنكر املذكورين آ
بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ، وإما راويه ضعيف خمالف يف روايته تلك لرواية الثقة ، وكال 

أن املنكر يأيت يف شدة الضعف بعد مرتبة " املتروك " القسمني فيه ضعف شديد ، لذلك مر بنا يف حبث 
  .املتروك 

- - -  
__________  

أي العدل التام الضبط ـ أو العدل ( املراد باملقبول هنا ما يشمل راوي الصحيح وراوي احلسن ) ١(
  ).الذي خف ضبطه 

"  ويعين بقوله هذا ابن الصالح، فقد سوى بني الشاذ واملنكر يف ٣٧انظر النخبة وشرحها ص ) ٢(
  " على ما ذكرناه يف الشاذ فأنه مبعناه املنكر ينقسم قسمني"  إذ قال ٧٢ص " علوم احلديث 

  ٢٤٠ ـ ص ١التدريب جـ) ٣(

)١/٥١(  



  

  )١(املَعروف 
  : تعريفه-١
  "عرف " هو اسم مفعول من : لغة) أ
ما رواه الثقة خمالفاً ملا رواه الضعيف فهو ذا املعىن مقابل للمنكر ، أو بتعبري أدق ، هو : اصطالحاً ) ب

  .ذي اعتمده احلافظ ابن حجر مقابل لتعريف املنكر ال
  : مثاله-٢

أما مثاله فهو املثال الثاين الذي مر يف نوع املنكر ، لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفاً على ابن 
هو منكر ، ألن غريه من " ـ بعد أن ساق حديث حبيب املرفوع ـ : ألن ابن أيب حامت قال . عباس 

  ". ، وهو املعروف الثقات رواه عن أيب اسحق موقوفاً
  املعلَّل

  .فحديثه يسمي املعلل وهو السبب السادس " الوهم " إذا كان سبب الطعن يف الراوي هو 
  : تعريفه-١
وهو القياس الصريف املشهور ، وهو اللغة الفصيحة " معلٌّ " بكذا فهو " أَعلَّه " اسم مفعول من : لغة ) أ

ومن احملدثني من عرب )٢( احلديث جاء على غري املشهور يف اللغة، من أهل" املعلل " ، لكن التعبري بـ 
  )٣.(وهو ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة " املعلول " عنه بـ 

  .هو احلديث الذي اُطُّلع فيه على علة تقدح يف صحته مع أن الظاهر السالمة منها: اصطالحاً) ب
  : تعريف العلة-٢

فيؤخذ من تعريف العلة هذا أن العلة عند علماء .  احلديث هي سبب غامض خفي قادح يف صحة
  .احلديث ال بد أن يتحقق فيها شرطان ومها

  .الغموض واخلفاء
  .والقدح يف صحة احلديث 

  .فان اختل واحد منهماـ كأن تكون العلة ظاهرة أو غري قادحةـ فال تسمى عندئذ علة اصطالحاً
  :يقد تطلق العلة على غري معناها االصطالح-٣

__________  
هذا و " املنكر " مل يذكر املعروف هنا ألنه من أنواع املردود ، وإمنا ذكر هنا ملناسبة قسيمه ) ١(
  .من أقسام املقبول الذي حيتج به كما هو معروف " املعروف "
  .مبعين أهلاه ، ومنه تعليل إالم ولدها " علله " ألن املعلل اسم مفعول من ) ٢(
  ٨١ل من الرباعي ال يكون على وزن مفعول، وانظر علوم احلديث ص ألن اسم املفعو) ٣(



)١/٥٢(  

  

إن ما ذكرته من تعريف العلة يف الفقرة السابقة هو املراد بالعلة يف اصطالح احملدثني لكن قد يطلقون 
  :العلة أحياناً على أي طعن موجه للحديث وان مل يكن هذا الطعن خفياً أو قادحاً 

حىت لقد مسي . التعليل بكذب الراوي، أو غفلته، أو سوء حفظه، أو حنو ذلك: فمن النوع األول
  .الترمذي النسخ علة 

التعليل مبخالفة ال تقدح يف صحة احلديث، كإرسال ما وصله الثقة، وبناء على ذلك : ومن النوع الثاين
  .من احلديث الصحيح ما هو صحيح معلل: قال بعضهم

  : جاللته ودقته ومن يتمكن منه -٤
معرفة علل احلديث من أجلَّ علوم احلديث وأدقها ، ألنه حيتاج إىل كشف العلل الغامضة اخلفية اليت ال 
تظهر إال للجهابذة يف علوم احلديث ، وإمنا يتمكن منه ويقوي على معرفته أهل احلفظ واخلربة والفهم 

  أمحد والبخاري وأيب حامت والدارقطينالثاقب ، وهلذا مل يخض غماره إال القليل من األئمة كابن املديين و
   إىل أي إسناد يتطرق التعليل ؟-٥

يتطرق التعليل إىل اإلسناد اجلامع شروط الصحة ظاهراً، ألن احلديث الضعيف ال حيتاج إىل البحث عن 
  .علله إذ أنه مردود ال يعمل به 

   بِم يستعان على إدراك العلة ؟-٦
  :منها يستعان على إدراك العلة بأمور 

  .تفرد الراوي 
  .خمالفة غريه له 

  ) .أ ، ب ( قرائن أخرى تنضم إىل ما تقدم يف الفقرتني 
هذه األمور تنبه املعارف ذا الفن على وهم وقع من راوي احلديث ، إما بكشف إرسال يف حديث 

ن األوهام ، رواه موصوالً أو وقف يف حديث رواه مرفوعاً أو إدخاله حديثاً يف حديث أو غري ذلك م
  .حبيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة احلديث

   ما هو الطريق إىل معرفة املُعلَّل ؟-٧
الطريق إىل معرفته هو مجع طرق احلديث، والنظر يف اختالف رواته، واملوازنة بني ضبطهم وإتقام، مث 

  .احلكم على الرواية املعلولة
   أين تقع العلة ؟-٨
  . وهو األكثر ـ كالتعليل بالوقف واإلرسالتقع يف اإلسناد ـ) أ
  .وتقع يف املنت ـ وهو األقل ـ مثل حديث نفي قراءة البسملة يف الصالة) ب



)١/٥٣(  

  

   هل العلة يف اإلسناد تقدح يف املنت ؟-٩
  .قد تقدح يف املنت مع قدحها يف اإلسناد ، وذلك مثل التعليل باإلرسال) أ
ويكون املنت صحيحاً مثل حديث يعلَي بن عبيد، عن الثوري عن وقد تقدح يف اإلسناد خاصة ، ) ب

" فقد وهم يعلَي على سفيان الثوري يف قوله " الَبيعان باخليار " عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً 
 ألن إمنا هو عبداهللا بن دينار ، فهذا املنت صحيح ، وان كان يف اإلسناد علة الغلَط ،" عمرو بن دينار 

فإبدال ثقة بثقة ال يضر صحة املنت ، وان كان سياق اإلسناد . كُلّاً من عمرو وعبد اهللا بن دينار ثقة 
  .خطأ 
  : أشهر املصنفات فيه - ١٠
  .كتاب العلل البن املديين ) أ
  .علل احلديث البن أيب حامت ) ب
  .العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل ) ج
  .صغري، للترمذي العلل الكبري، والعلل ال) د

  .العلل الواردة يف األحاديث النبوية للدارقطين ، وهو أمجعها وأوسعها ) هـ
  املخالفة للثقات

إذا كان سبب الطعن يف الراوي خمالفته للثقات ـ وهو السبب السابع ـ فينتج عن خمالفته للثقات 
زِيد يف متصل األسانيد واملُضطَّرِب املُدرج ، واملَقْلوب ، واملَ: " مخسة أنواع من علوم احلديث ، وهي 

  "واملُصحف 
  ".املٌدرج " فان كانت املخالفة بتغيري سياق اإلسناد أو بدمج موقوف مبرفوع فيسمي 

  ".املقلوب " وان كانت املخالفة بتقدمي أو تأخري فيسمي 
  "املزيد يف متصل األسانيد " وان كانت املخالفة بزيادة راوٍ فيسمي 

  "املٌضطَّرب "ت املخالفة بإبدال راو براو أو حبصول التدافع يف املنت وال مرجح فيسمي وان كان
  )١" (املٌصحف " وان كانت املخالفة بتغيري اللفظ مع بقاء السياق فيسمي 

  وإليك تفصيل البحث فيها على التوايل
  املٌدرج

  : تعريفه-١
  لشيء ، إذا أدخلته فيه وضمنته إياهالشيء يف ا" أدرجت " اسم مفعول من : لغة ) أ
  .ما غري سياق إسناده، أو أدخل يف متنه ما ليس منه بال فصل: اصطالحاً) ب



  : أقسامه-٢
__________  

   .٤٩-٤٨انظر النخبة وشرحها ص ) ١(

)١/٥٤(  

  

  .املدرج قسمان، مدرج اإلسناد، ومدرج املنت
  .مدرج اإلسناد

  .هو ما غري سياق إسناده:تعريفه
أن يسوق الراوي اإلسناد ، فيعرض له عارض ، فيقول كالماً من قبل نفسه، فيظن بعض : من صوره 

  .من مسعه أن ذلك الكالم هو منت ذلك اإلسناد ، فريويه عنه كذلك 
) " ١(من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار : " قصة ثابت بن موسى الزاهد يف روايته : مثاله 

حدثنا : " ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبداهللا القاضي وهو يملي ويقول وأصل القصة أن 
وسكت ليكتب .... " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال 

وقصد بذلك " من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار : " ، فلما نظر إىل ثابت قال )٢(املُستملي
  . لزهده وورعه، فظن ثابت أنه منت ذلك اإلسناد ، فكان حيدث به ثابتاً

  :مدرج املنت 
  .ما أُدخلَ يف متنه ما ليس منه بال فَصل: تعريفه
  :ثالثة وهي: أقسامه

  أن يكون اإلدراج يف أول احلديث، وهو القليل، لكنه أكثر من وقوعه يف وسطه
  .ألولأن يكون اإلدراج يف وسط احلديث، وهو أقل من ا
  .أن يكون اإلدراج يف آخر احلديث ، وهو الغالب 

  : أمثلة له -٣
وسببه أن الراوي يقول كالماً يريد أن يستدل عليه باحلديث : مثال لوقوع اإلدراج يف أول احلديث ) أ

 ما رواه اخلطيب من رواية أيب قَطَن وشبابةَ" فيأيت به بال فصل ، فيتوهم السامع أن الكل حديث ، مثل 
: " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم : ـ فَرقَهما ـ عن شعبة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة قال 

مدرج من كالم أيب هريرة كما بين " أسبغوا الوضوء :"فقوله " أَسبِغوا الوضوء ، ويل لألعقاب من النار 
أسبغوا الوضوء ، فإن أبا : " هريرة قال يف رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن حممد بن زياد عن أيب 

  " .ويل لألعقاب من النار : " القاسم صلى اهللا عليه وسلم قال 



__________  
  / .١٣٣٣/  رقم احلديث ٤٢٢ ص ١أخرجه ابن ماجة ـ باب قيام الليل ـ جـ) ١(
  .املستملي هو الذي يبلغ صوته احملدث إذا كثر الطالب يف الس ) ٢(

)١/٥٥(  

  

وهم أبو قَطَنٍ وشبابةٌ يف روايتهما له عن شعبة على ما سقناه ، وقد رواه اجلَم الغفري : " خلطيب قال ا
  )١" (عنه كرواية آدم 

كان النيب صلى اهللا عليه : " حديث عائشة يف بدء الوحي : مثال لوقوع اإلدراج يف وسط احلديث 
مدرج " وهو التعبد : " فقوله ) ٢"(الليايل ذوات العدد وسلم يتحنثُ يف غار حراء ـ وهو التعبد ـ 

  .من كالم الزهري 
للعبد اململوك أجران ، والذي نفسي " حديث أيب هريرة مرفوعاً : مثال لوقوع اإلدراج يف آخر احلديث 

  )٣" (بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهللا واحلج وبِر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك 
من كالم أيب هريرة، ألنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى اهللا " اخل ....  نفسي بيده والذي: " فقوله 

  .ألنه ال ميكن أن يتمين الرق، وألن أمه مل تكن موجودة حىت يبرها. عليه وسلم
  : دواعي اإلدراج-٣

  :دواعي اإلدراج متعددة أشهرها ما يلي
  .بيان حكم شرعي 

  .قبل أن يتم احلديثاستنباط حكم شرعي من احلديث 
  .شرح لفظ غريب يف احلديث 

   كيف يدرك اإلدراج ؟-٤
  .يدرك اإلدراج بأمور منها 

  .وروده منفصال يف رواية أخري 
  .التنصيص عليه من بعض األئمة املطلعني 
  .إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكالم 
  .استحالة كونه صلي اهللا عليه وسلم ذلك

  : حكم اإلدراج -٥
اإلدراج حزام بإمجاع العلماء من احملدثني والفقهاء وغريهم ، ويستثين من ذلك ما كان لتفسري غريب ، 

  .فانه غري ممنوع ، ولذلك فعله الزهري وغريه من األئمة 



  : أشهر املصنفات فيه -٦
  .للخطيب البغدادي" الفَصلُ للوصل املُدرج يف النَقْل ) " أ
  .البن حجر، وهو تلخيص لكتاب اخلطيب وزيادة عليه "  بترتيب املُدرج تقريب املَنهج) " ب

  املَقلوب
  : تعريفه-١
  )٤(وهو حتويل الشيء عن وجهه" القَلْب " هو اسم مفعول من : لغة) أ

__________  
  ٢٧٠ ـ ص ١تدريب الراوي جـ ) ١(
  .البخاري ـ باب بدء الوحي ) ٢(
  .البخاري يف العنق ) ٣(
   .١٢٣ ـ ص ١اموس جـ انظر الق) ٤(

)١/٥٦(  

  

  .إبدال لفظ بآخر يف سند احلديث أو متنه، بتقدمي أو تأخري وحنوه: اصطالحاً) ب
  : أقسامه-٢

  :ينقسم املقلوب إىل قسمني رئيسيني مها
  .مقلوب السند، ومقلوب املنت

  .وهو ما وقع اإلبدال يف سنده ، وله صورتان : مقلوب السند ) أ
" كعب بن مرة " وي ويؤخر يف اسم أحد الرواة واسم أبيه ، كحديث مروي عن  أن يقَدم الرا-١

  " .مرة بن كعب " فريويه الراوي عن 
فيجعله الراوي عن " سامل " كحديث مشهور عن :  أن يبدل الراوي شخصاً بآخر بقصد اإلغراب -٢
  "نافع " 

حديث رواه محاد النصييب عن : وهذا مثاله " محاد بن عمرو النصييب " وممن كان يفعل ذلك من الرواة 
" إذا لقيتم املشركني يف طريق فال تبدءوهم بالسالم : " األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعاً 

فهذا حديث مقلوب ، قلبه محاد ، فجعله عن األعمش ، وإمنا هو معروف عن سهيل بن أيب صاحل عن 
  .يف صحيحههكذا أخرجه مسلم . أبيه عن أيب هريرة 

  .وهذا النوع من القلب هو الذي يطْلَق على راويه أنه يسرق احلديث 
  .وهو ما وقع اإلبدال يف متنه، وله صورتان أيضاً: مقلوب املنت) ب



   أن يقَدم الراوي ويؤخر يف بعض منت احلديث-١
" ظل إال ظله، ففيه حديث أيب هريرة عند مسلم يف السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال : ومثاله 

فهذا مما انقلب على بعض الرواة وإمنا " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله 
  ) .١" (حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه : " هو 
 أن يجعل الراوي منت هذا احلديث على إسناد آخر، وجيعل إسناده ملنت آخر، وذلك بقصد -٢

  .االمتحان وغريه
__________  

 من ١٢٠ ـ ص ٧البخاري يف اجلماعة ، ومسلم يف الزكاة ـ باب فضل إخفاء الصدقة حـ) ١(
 ـ ٢شرح النووي على مسلم ، ومالك يف املوطأ ـ كتاب الشعر باب ما جاء يف املتحابني يف اهللا ، جـ

٩٥٢.   

)١/٥٧(  

  

ائة حديث ، وسألوه عنها امتحاناً حلفظه ، ما فعل أهل بغداد مع اإلمام البخاري ، إذ قلبوا له م: مثاله 
  )١(فردها على ما كانت عليه قبل القلب ، ومل خيطئ يف واحد منها 

  : األسباب احلاملة على القَلْب -٣
  :ختتلف األسباب اليت حتمل بعض الرواة على القلب، وهذه األسباب هي

  .قصد اإلغراب لريغب الناس يف رواية حديثه واألخذ عنه 
  .االمتحان والتأكد من حفظ احملدث ومتام ضبطه قصد 

  .الوقوع يف اخلطأ والغلط من غري قصد 
  : حكم القلب -٤
إن كان القلب بقصد اإلغراب فال شك يف أنه ال جيوز ألن فيه تغيرياً للحديث ، وهذا من عمل ) أ

  .الوضاعني 
ه، وهذا بشرط أن يبين وإن كان بقصد االمتحان، فهو جائز للتثبت من حفظ احملدث وأهليت) ب

  .الصحيح قبل انفضاض الس
وان كان عن خطأ وسهو ، فال شك أن فاعله معذور يف خطئه ، لكن إذا كثر ذلك منه فانه يخلُّ ) ج

  .بضبطه ، وجيعله ضعيفاً 
  .أما احلديث املقلوب فهو من أنواع الضعيف املردود كما هو معلوم

  : أشهر املصنفات فيه -٥



للخطيب البغدادي، والظاهر من اسم " رافع االرتياب يف املقلوب من األمساء واأللقاب "ب كتا) أ
  .الكتاب أنه خاص بقسم املقلوب الواقع يف السند فقط

  املَزِيد يف متصل األسانيد
  : تعريفه-١
  .واملتصل ضد املنقطع ، واألسانيد مجع إسناد ". الزيادة " املزيد اسم مفعول من : لغة) أ
  .زيادة راوٍ يف أثناء سند ظاهره االتصال : اصطالحاً ) ب
  : مثاله-٢

حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن يزيد ، حدثين بسر بن عبيد اهللا، قال مسعت : ما روي ابن املبارك قال 
: " أبا إدريس قال مسعت واثلة يقول مسعت أبا مرثد يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  )٢" ( جتلسوا على القبور وال تصلُّوا إليها ال
  : الزيادة يف هذا املثال -٣

__________  
  ٢٠ ـ ص ٢انظر تفاصيل القصة يف تاريخ بغداد جـ) ١(
 كالمها بزيادة أيب ٣٦٧ ـ ص ٣ والترمذي جـ٣٨ ـ ص ٧رواه مسلم ـ كتاب اجلنائز جـ) ٢(

  .ادريس وحذفها 

)١/٥٨(  

  

أبا إدريس " واملوضع الثاين يف لفظ " سفيان "  يف موضعني ، املوضع األول يف لفظ الزيادة يف هذا املثال
  .وسبب الزيادة يف املوضعني هو الوهم " 

فوهم ممن دون ابن املبارك ، ألن عدداً من الثقات رووا احلديث عن ابن املبارك عن " سفيان " أما زيادة 
بارعبد الرمحن بن يزيد ، ومنهم من صرح فيه باإلخ.  

فوهم من ابن املبارك ، ألن عدداً من الثقات رووا احلديث عن عبد الرمحن " أبا إدريس " وأما الزيادة 
  .بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة

  : شروط رد الزيادة-٤
  :يشترط لرد الزيادة واعتبارها ومهاً ممن زادها شرطان ومها

  .مل يزدها أتقن ممن زادها أن يكون من 
  .أن يقع التصريح بالسماع يف موضع الزيادة 

فان اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقُبِلَت ، واعترب اإلسناد اخلايل من تلك الزيادة 



  " .املرسل اخلفي " منقطعاً ، لكن انقطاعه خفي وهو الذي يسمى 
  :ء وقوع الزيادة  االعتراضات الواردة على ادعا-٥

  يعترض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضني مها
  .يف موضع الزيادة، فينبغي أن يجعل منطقاً"عن "إن كان اإلسناد اخلايل عن الزيادة حبرف 

وان كان مصرَحا فيه بالسماع، أُحتمل أن يكون سمعه من رجل عن أوالً، مث مسعه منه مباشرة، وميكن 
  :اب عن ذلك مبا يليأن يج

  .أما االعتراض األول فهو كما قال املعترض
وأما االعتراض الثاين، فاالحتمال املذكور فيه ممكن لكن العلماء ال حيكمون على الزيادة بأا وهم إال 

  .مع قرينة تدل على ذلك
  : أشهر املصنفات فيه -٦

  .للخطيب البغدادي" متييز املزيد يف متصل األسانيد " كتاب 
  املٌضطَّرِب

  : تعريفه-١
وهو اختالل األمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب املوج ، " االضطراب " هو اسم فاعل من : لغة) أ

  .إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضاً 
  .ما روِي على أَوجه خمتلفة متساوية يف القوة: اصطالحاً) ب
  : شرح التعريف -٢

)١/٥٩(  

  

ري على أشكال متعارضة متدافعة، حبيث ال ميكن التوفيق بينها أبداً، وتكون أي هو احلديث الذي يو
مجيع تلك الروايات متساوية يف القوة من مجيع الوجوه، حبيث ال ميكن ترجيح أحدمها على األخرى 

  .بوجه من وجوه الترجيح
  : شروط حتقق االضطراب-٣

حلديث مضطرباً إال إذا حتقق فيه شرطان يتبني من النظر يف تعريف املضطرب وشرحه أنه ال يسمي ا
  :ومها

  .اختالف روايات احلديث حبيث ال ميكن اجلمع بينهما
  .تساوي الروايات يف القوة حبيث ال ميكن ترجيح رواية على أخري 

أما إذا ترجحت إحدى الروايات على األخرى، أو أمكن اجلمع بينها بشكل مقبول فان صفة 



ونعمل بالرواية الراجحة يف حالة الترجيح ، أو نعمل جبميع الروايات تزول عن احلديث، . االضطراب
  .يف حالة إمكان اجلمع بينها 

  : أقسامه-٤
ينقسم املضطرب حبسب موقع االضطراب فيه إىل قسمني مضطرب السند ومضطرب املنت، ووقوع 

  .االضطراب يف السند أكثر 
" يا رسول اهللا أَراك شبت ، قال : أنه قال حديث أيب بكر رضي اهللا عنه : ومثاله : مضطرب السند 

  )١" (شيبتين هود وأخواا 
هذا مضطرب ،فانه مل يرو إال من طريق أيب اسحق ، وقد أُختلِف عليه فيه على حنو : " قال الدارقطين 

مسند أيب بكر ، عشرة أوجه ، فمنهم من رواه مرسال ، ومنهم من رواه موصوالً ، ومنهم من جعله من 
ومنهم من جعله من مسند سعد ، ومنهم من جعله من مسند عائشة، وغري ذلك ، ورواته ثقات ال ميكن 

  .ترجيح بعضهم على بعض واجلمع متعذر 
__________  

 مع شرح التحفة ، ١٨٤ ـ ص ٩رواه الترمذي ـ كتاب التفسري ـ تفسري سورة الواقعة جـ) ١(
  ".حسن غريب " وقال عنه " احلديث ......  والواقعة واملرسالت شيبتين هود" لكن رواه بلفظ 

)١/٦٠(  

  

ما رواه الترمذي عن شرِيك عن أيب محزة عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس : ومثاله : مضطرب املنت 
إن يف املال لَحقا سوي : سئل رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم عن الزكاة فقال : " رضي اهللا عنها قالت 

فهذا " قال العراقي " ليس يف املال حق سوي الزكاة " ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ " زكاة ال
  " .اضطراب ال حيتمل التأويل 

   ممن يقع االضطراب ؟-٥
  .قد يقع االضطراب من راو واحد، بأن يروِي احلديث على أوجه خمتلفة) أ
  .منهم احلديث على وجه خيالف راوية اآلخرينوقد يقع االضطراب من مجاعة، بأن يروِي كل ) ب
  : سبب ضعف املضطرب -٦

  .وسبب ضعف املضطرب أن االضطراب يشعر بعدم ضبط رواته 
  :أشهر املصنفات فيه _ ٧

  .للحافظ ابن حجر " املُقْترِب يف بيان املضطرب " كتاب 
  املٌصحف



  : تعريفه-١
وهو من خيطئ يف " الصحفي "  يف الصحيفة ومنه وهو اخلطأ" التصحيف " اسم مفعول من : لغة) أ

  .فيغري بعض ألفاظها بسبب خطئه يف قراءا ) ١(قراءة الصحيفة 
  .تغيري الكلمة يف احلديث إىل غري ما رواها الثقات لفظاً أو معين : اصطالحاً ) ب
  : أمهيته ودقته -٢

 وقع فيها بعض الرواة ، وإمنا ينهض بأعباء هو فن جليل دقيق ، وتكْمن أمهيته يف كشف األخطاء اليت
  .هذه املهمة احلُذَّاق من احلفاظ كالدارقطين 

  :تقسيماته_ ٣
  :قسم العلماء املُصحف إىل ثالثة تقسيمات ، كل تقسيم باعتبار ، وإليك هذه التقسيمات

هعقوف باعتبار موقعه إىل قسمني ومها: باعتبار محينقسم املُص:  
" عن : صحفه ابن معني فقال " العوام ابن مراجِم " حديث شعبة عن : ومثاله : اإلسنادتصحيف يف 

  " .العوام بن مزاحم 
.... " احتجز يف املسجد" ومثاله حديث زيد بن ثابت أن النيب صلي هللا عليه وسلم : تصحيف يف املنت

  ..".احتجم يف املسجد : " صحفَه ابن هليعة فقال 
  :وينقسم باعتبار منشئه إىل قسمني أيضا ومها : باعتبار منشئه 

__________  
   .١٦٦ ـ ص ٣القاموس جـ) ١(

)١/٦١(  

  

ومثاله . أي يشتبه اخلَطَّ على بصر القارئ إما لرداءة اخلط أو عدم نقْطه ) هو األكثر : ( تصحيف بصر 
من صام رمضان وأتبعه : " صحفَه أبو بكر الصويل فقال ." .من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال : " 

  "شيئاً " إىل " ستاً" فصحف ... " شيئا من شوال 
أي تصحيف منشؤه رداءة السمع أو بعد السامع أو حنو ذلك ، فتشتبه عليه بعض : تصحيف السمع 

صحفه بعضهم " عاصم األحول " حديث مروي عن : ومثاله .الكلمات لكوا على وزن صريف واحد 
  " .واصل األحدب " عن : فقال 
  :وينقسم باعتبار لفظه أو معناه إىل قسمني ومها: باعتبار لفظه أو معناه) جـ

  .وذلك كاألمثلة السابقة" وهو األكثر : " تصحيف يف اللفظ
فسرياً يدل على أنه أي أن يبقيِ الراوي املُصحف اللفظ على حاله، لكن يفسره ت: تصحيف يف املعين



  .فهم معناه فهماً غري مراد
حنن قوم لنا شرف حنن من عنزه ، صلَّي إلينا رسول اهللا صلى اهللا : " قول أيب موسى العنزي : ومثاله 

فتوهم أنه صلي إىل " أن النيب صلي اهللا عليه وسلم صلي إىل عنزه " عليه وسلم يريد بذلك حديث 
بني يدي املصلي قبيلتهم ، وإمنا الع بصنةُ تبةٌ هنا احلرزن.  

  : تقسيم احلافظ ابن حجر -٤
  :هذا وقد قسم احلافظ ابن حجر التصحيف تقسيما آخر، فجعله قسمني ومها

  .وهو ما كان التغيري فيه بالنسبة إىل نقْط احلروف مع بقاء صورة اخلَط: املُصحف
  .نسبة إىل شكْل احلروف مع بقاء صورة اخلطوهو ما كان التغيري فيه بال: املُحرف

   هل يقدح التصحيف بالراوي ؟-٥
  .إذا صدر من الراوي نادراً فانه ال يقدح يف ضبطه ألنه ال يسلم من اخلطأ والتصحيف القليل أحد) أ
  .وإذا كثر ذلك منه فإنه يقدح يف ضبطه، ويدل على خفته وانه ليس من أهل هذا الشأن) ب
  :وع الراوي يف التصحيف الكثري  السبب يف وق-٦

)١/٦٢(  

  

غالباً ما يكون السبب يف وقوع الراوي يف التصحيف هو أخذ احلديث من بطون الكتب والصحف ، 
ال " وعدم تلقيه عن الشيوخ واملدرسني ، ولذلك حذر األئمة من أخذ احلديث عمن هذا شأم وقالوا 

  . أخذه من الصحف أي ال يؤخذ عمن" يؤخذ احلديث من صحفيٍ 
  : أشهر املصنفات فيه - ٧
  .التصحيف للدارقطين ) أ
  .إصالح خطأ احملدثني للخطايب ) ب
  .تصحيفات احملدثني، أليب أمحد العسكري) ج

  الشاذ واحملفوظ
  : تعريف الشاذ-١
  "املنفرد عن اجلمهور " فالشاذ معناه " انفرد " مبعين " شذ " اسم فاعل من : لغة) أ
  .ما رواه املقبول خمالفاً مل هو أويل منه: اصطالحاً) ب
  : شرح التعريف -٢

أرجح منه ملزيد : العدل الذي تم ضبطه، أو العدل الذي خف ضبطه، ومن هو أوىل منه: املقبول هو
  .ضبط أو كثرة عدد أو غري ذلك من وجوه الترجيحات



التعريف هو الذي اختاره احلافظ ابن هذا وقد اختلف العلماء يف تعريفه على أقوال متعددة لكن هذا 
  )١(انه املعتمد يف تعريف الشاذ حبسب االصطالح : حجر وقال 

   أين يقع الشذوذ ؟-٣
  .يقع الشذوذ يف السند ، كما يقع يف املنت أيضاً 

  :مثال الشذوذ يف السند 
"سوه عن ابن عباس ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عمرة بن دينار عن عج

وتابع ابن " أن رجال تويف على عهد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ومل يدع وارثاً إال مويل هو أعتقه 
عيينة على وصله ابن جريج وغريه ، وخالفهم محاد بن زيد ، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ومل 

  .يذكر ابن عباس 
بن عيينة فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ، ومع ذلك فقد احملفوظ حديث ا" ولذا قال أبو حامت 

  .رجح أبو حامت رواية من هم أكثر عدداً منه 
  :مثال الشذوذ يف املنت 
__________  

  ٣٧انظر النخبة وشرحها ص ) ١(

)١/٦٣(  

  

يرة ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد ابن زياد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هر
قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثري " إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن ميينه : " مرفوعاً 

ال من قوله ، وانفرد عبد الواحد من . يف هذا ، فان الناس إمنا رووه من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .بني ثقات أصحاب األعمش ذا اللفظ 

  : احملفوظ-٤
  :وهو" احملفوظُ "  هذا ويقابل الشاذَّ

  ما رواه األوثق خمالفاً لرواية الثقة
  .هو املثاالن املذكوران يف نوع الشاذ : ومثاله 

  : حكم الشاذ واحملفوظ -٥
  .من املعلوم أن الشاذ حديث مردود، أما احملفوظ فهو حديث مقبول

  )١(اجلهالة بالراوي 
  : تعريفها-١



  .واجلهالة بالراوي تعين عدم معرفته " علم" ضد " جهِلَ " مصدر : لغة) أ
  .عدم معرفة عينِ الراوي أو حاله: اصطالحاً) ب
  : أسباا-٢

  :وأسباب اجلهالة بالراوي ثالثة وهي
من اسم أو كنيه أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذْكَر : كثرة نعوت الراوي

ظن أنه راو آخر ، فيحصل اجلهل حباله بغري ما اشتهر به لغرض من األغراض، في.  
  .فال يكثر األخذ عنه بسبب قلة روايته فرمبا مل يروعن إال واحدا : قلة روايته 

  "املُبهم "ويسمى الراوي غري املصرح بامسه . ألجل االختصار وحنوه : عدم التصريح بامسه 
  : أمثلة-٣
حممد " نسبه بعضهم إىل جده فقال " ر الكليب حممد بن السائب بن بش: " مثال كثرة نعوت الراوي ) أ

" أبا سعيد " وبعضهم " أبا النضر " وكناه بعضهم " محاد بن السائب " ومساه بعضهم " بن بشر 
  .فصار يظَن أنه مجاعة ، وهو واحد " أبا هشام " وبعضهم 

ابعني ، مل يرو عنه غري من الت" أبو العشراء الدارمي : " مثاله قلة رواية الراوي وقلة من روي عنه ) ب
  .محاد بن سلمة 

  .أخربين فالن أو شيخ أو رجل أو حنو ذلك: قول الراوي: مثال عدم التصريح بامسه) ج 
  : تعريف اهول-٤

  هو من مل تعرف عينه أو صفته
__________  

  .وهي السبب الثامن من أسباب الطعن يف الراوي ) ١(

)١/٦٤(  

  

وي الذي مل تعرف ذاته أو شخصيته أو عرفت شخصيته ولكن مل يعرف عن ومعين ذلك أي هو الرا
  .صفته أي عدالته وضبطه شيء

  : أنواع اهول-٥
  :ميكن أن يقال أن أنواع اهول ثالثة هي 

  :جمهول العين
  .هو من ذُكر امسه ، ولكن مل يروِ عنه إال راو واحد : تعريفه

  . وثِّق عدم القبول ، إال إذا: حكم روايته 



  .يوثق بأحد أمرين : كيف يوثق 
  .أما أن يوثقه غري من روي عنه

  .وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل اجلرح والتعديل
  .هل حلديثه اسم خاص ؟ ليس حلديثه اسم خاص ، وإمنا حديثه من نوع الضعيف 

  )ويسمي املستور : ( جمهول احلال
  .ن فأكثر، لكن لن يوثَّقهو من روي عنه اثنا: تعريفه

  .الرد، علي الصحيح الذي قاله اجلمهور: حكم روايته
  .هل حلديثه اسم خاص ؟ ليس حلديثه اسم خاص ، وإمنا حديثه من نوع الضعيف 

وميكن أن نعترب املبهم من أنواع اهول ، وإن كان علماء احلديث قد أطلقوا عليه امسا : املُبهم )جـ
  . تشبه حقيقة اهول خاصاً ، لكن حقيقته

  .هو من مل يصرح بامسه يف احلديث: تعريفه
عدم القبول، حىت يصرح الراوي عنه بامسه، أو يعرف امسه بوروده من طريق آخر مصرح : حكم روايته

  .فيه امسه
، فال تقبل وسبب رد روايته جهالة عينه، ألن من أُبِهم امسه جهِلت عينه وجهلت عدالته من باب أويل

  .روايته
واجلواب " أخربين الثقة : "مثل أن يقول الراوي عنه وذلك : لو أُبهم بلفظ التعديل فهل تقْبل روايته ؟ 

  أنه ال تقبل روايته أيضاً على األصح ألنه قد يكون ثقة عنده غري ثقة عند غريه: 
واحلديث املبهم هو احلديث الذي فيه " املُبهم " نعم حلديثه اسم خاص هو : هل حلديثه اسم خاص ؟ 

  " .ومبهم ما فيه راو مب يسم : "  منظومته راو مل يصرح بامسه ، قال البيقوين يف
  : أشهر املصنفات يف أسباب اجلهالة -٦
  "موضح أوهام اجلَمع والتفريق " صنف فيها اخلطيب كتاب : كثرة نعوت الراوي) أ

)١/٦٥(  

  

روِ أي الكتب املشتملة على من مل ي" كتب الوحدان " صنف فيها كتب مسيت :قلة رواية الراوي ) ب
  .لإلمام مسلم " الوحدان " عنه إال واحد ، ومن هذه الكتب 

األمساء املُبهمة يف األنباء " مثل كتاب " وصنف فيه كتب املُبهمات : عدم التصريح باسم الراوي ) ج
  .راقي لويل الدين الع" املُستفاد من مبهمات املنت واإلسناد " للخطيب البغدادي وكتاب " املُحكَمة 
  )١(البِدعة 



  : تعريفها-١
  .كابتداع كما يف القاموس " أَنشأَ " مبعىن " بدع " هي مصدر من : لغة) أ
احلدث يف الدين بعد اإلكمال ، أو ما استحدثَ بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم من : اصطالحاً ) ب

  .األهواء واألعمال 
  : أنواعها-٢

  .البدعة نوعان 
أي يكَفَّر صاحبها بسببها ، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر ، واملعتمد أن الذي ترد روايته : رة بدعة مكَفِّ

  )٢(من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو من اعتقد عكسه 
  .أي يفَسَق صاحبها بسببها، وهو من ال تقتضي بدعته التكفري أصالً:بدعة مفَسقَة

  : حكم رواية املبتدع -٣
  .ترد روايته : إن كانت بدعته مكَفِّرة ) أ
  :فالصحيح الذي عليه اجلمهور، أن روايته تقبل بشرطني: وان كانت بدعته مفَسقَة) ب
  . أال يكون داعية إىل بدعته -١
  . وأال يروي ما يروج بدعته -٢
   هل حلديث املبتدع اسم خاص ؟-٤

ع اسم خاص به، وإمنا حديثه من نوع املردود كما عرفت، وال يقبل إال بشروط اليت ليس حلديث املبتد
  .ذكرت أنفاً
  )٣(سوء احلفظ

  : تعريف سيء احلفظ -١
  .هو من مل يرجح جانب إصابته على جانب خطئه 

  : أنواعه-٢
  .سيء احلفظ نوعان 

ه ، ويسمى خربه الشاذ على رأي إما أن ينشأ سوء احلفظ معه من أول حياته ويالزمه يف مجيع حاالت
  .بعض أهل احلديث 
__________  

  .وهي السبب التاسع من أسباب الطعن يف الراوي ) ١(
  .٥٢انظر النخبة وشرحها ص ) ٢(
  .وهو السبب العاشر من أسباب الطعن يف الراوي ، وهو آخرها ) ٣(

)١/٦٦(  



  

" بصره ، أو الحتراق كتبه ، فهذا يسمى وأما يكون سوء احلفظ طارئاً عليه ، أما لكربه أو لذهاب 
  ".املَختلَط 

  : حكم روايته -٣
  .وهو من نشأ على سوء احلفظ ، فروايته مردودة : أما األول ) أ
  :أي املُختلَط فاحلكم يف روايته التفصيل اآليت : وأما الثاين ) ب
  .فمقبول:  فما حدث به قبل االختالط، وتميز ذلك-١
  .فمردود: ه بعد االختالط وما حدث ب-٢
  .توقَّف فيه حىت يتميز :  وما مل يتميز أنه حدث به قبل االختالط أو بعده -٣

  الفصل الرابع
  اخلرب املُشترك بني املقبول واملردود

  .تقسيم اخلرب بالنسبة إىل من أُسنِد إليه: املبحث األول
  .املردودأنواع متفرقة مشتركة بني املقبول و: املبحث الثاين
  املبحث األول

  ـ تقسيم اخلرب بالنسبة إىل من أُسنِد إليه ـ
  :ينقسم اخلرب بالنسبة إىل من أُسنِد إليه إىل أربعة أقسام وهي

  .وإليك حبث هذه األقسام تفصيال على التوايل. احلديث القدسي ـ املرفوع ـ املوقوف ـ املقطوع
  احلديث القُدسي

  : تعريفه-١
أي احلديث املنسوب إىل الذات ) . ١(أي الطُّهر، كما يف القاموس " القُدس " سي نسبة إىل القُد: لغة) أ

  .وهو اهللا سبحانه وتعاىل . القدسية 
  .هو ما نقلَ إلينا عن النيب صلي اهللا عليه وسلم مع إسناده إياه إىل ربه عز وجل : اصطالحاً ) ب
  : الفرق بينه وبني القرآن -٢

  :كثرية أشهرها ما يليهناك فروق 
أن القرآن لفظه ومعناه عن اهللا تعاىل، واحلديث القدسي معناه من اهللا، ولفظه من عند النيب صلي اهللا 

  .عليه وسلم
  .والقرآن يتعبد بتالوته، واحلديث القدسي ال يتعبد بتالوته

  .اترالقرآن يشترط يف ثبوته التواتر، واحلديث القدسي ال يشترط يف ثبوته التو
  : عدد األحاديث القدسية -٣

  .واألحاديث القدسية ليست بكثرية بالنسبة لعدد األحاديث النبوية وعددها يزيد على املائيت حديث 



  : مثاله-٤
__________  

   .٢٤٨ ـ ص ١جـ) ١(

)١/٦٧(  

  

هللا ما رواه مسلم يف صحيحه عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما روي عن ا
  )١...." (يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظَاملوا " تبارك وتعاىل أنه قال 

  : صيغُ روايته -٥
  :لراوي احلديث القدسي صيغتان يروِي احلديث بأيهما شاء ، ومها 
  .قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل

  .ىل، فيما رواه عنه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال اهللا تعا
  : أشهر املصنفات فيه -٦

  .حديثاً/ ٢٧٢/ اإلحتافات السنِية باألحاديث القدسية ، لعبدالرؤوف املُناوي جمع فيه 
  املَرفُوع

  : تعريفه-١
 صاحب املقام الرفيع، كأنه سمي بذلك لنِسبته إىل" ضد وضع " رفع " اسم مفعول من فعل : لغة) أ

  .وهو النيب صلي اهللا عليه وسلم
  .ما أُضيف إىل النيب صلي اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة: اصطالحاً) ب
  : شرح التعريف -٢

أي هو ما نِسب أو ما أُسنِد إىل النيب صلي اهللا عليه وسلم سواء كان هذا املضاف قوال للنيب صلي اهللا 
 وسلم أو فعال أو تقريراً أو صفة وسواء كان املُضيف هو الصحايب أو من دونه ، متصال كان عليه

اإلسناد أو منقطعاً ، فيدخل يف املرفوع املوصول واملرسل واملتصل واملنقطع ، هذا هو املشهور يف حقيقته 
  .، وهناك أقوال أخري يف حقيقته وتعريفه 

  : أنواعه-٣
  :نواع املرفوع أربعة وهييتبني من التعريف أن أ

  .املرفوع القويل 
  .املرفوع الفعلي

  .املرفوع التقريري



  .املرفوع الوصفي 
  : أمثلة-٤
...... قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم كذا : " أن يقول الصحايب أو غريه : مثال املرفوع القويل ) أ

. "  
فعل رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم كذا : " أن يقول الصحايب أو غريه : مثال املرفوع الفعلي ) ب

. " .........  
" فُعلَ حبضرة النيب صلي اهللا عليه وسلم كذا " أن يقول الصحايب أو غريه : مثال املرفوع التقريري) ج

  .وال يروي إنكاره لذلك الفعل
__________  

  . وما بعدها ١٣١ ـ ص ١٦مسلم بشرح النووي ـ جـ) ١(

)١/٦٨(  

  

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن : " أن يقول الصحايب أو غريه : رفوع الوصفي مثال امل) د
  " .الناس خلُقاً 
  املَوقوف

  : تعريفه-١
كأن الراوي وقف باحلديث عند الصحايب، ومل يتابع سرد باقي " الوقف " اسم مفعول من : لغة) أ

  .سلسلة اإلسناد
  . من قول أو فعل أو تقريرما أُضيف إىل الصحايب: اصطالحاً) ب
  : شرح التعريف -٢

أي هو ما نِسب أو أُسنِد إىل صحايب أو جمع من الصحابة سواء كان هذا املنسوب إليهم قوال أو فعال 
  .أو تقريراً ، وسواء كان السند إليهم متصال أو منقطعاً 

  : أمثلة-٣
حدثوا الناس مبا : "  طالب رضي اهللا عنه قول الراوي ، قال على بن أيب: مثال املوقوف القويل ) أ

 اهللا ورسولُه كَذَّب١" (يعرفون ، أتريدون أن ي(  
  )٢" (وأَم ابن عباس وهو متيمم : " قول البخاري: مثال املوقوف الفعلي) ب
لَي فعلت كذا أمام أحد الصحابة ومل ينكر ع: " كقول بعض التابعني مثالً : مثال املوقوف التقريري ) ج
. "  



  : استعمال آخر له -٤
هذا حديث وقفه فالن على : " يستعمل اسم املوقوف فيما جاء عن غري الصحابة لكن مقيداً فيقال مثال 

  .وحنو ذلك ) ٣(الزهري أو على عطاء 
  : اصطالح فقهاء خراسان -٥

  :يسمي فقهاء خراسان 
  .أثراً: واملوقوف) ب. ... ... ... خرباً: املرفوع
  .أي رويته" أَثَرت الشيء " ألنه مأخوذ من " أثراً " دثون فيسمون كل ذلك أما احمل

  : فروع تتعلق باملرفوع حكْماً-٦
هناك صور من املوقوف يف ألفاظها وشكلها، لكن املدقق يف حقيقتها يرى أا مبعىن احلديث املرفوع، لذا 

  .وقوف لفظاً املرفوع حكماًأي أا من امل" املرفوع حكماً " أطلق عليها العلماء اسم 
  ومن هذه الصور

أن يقول الصحايب ـ الذي مل يعرف باألخذ عن أهل الكتاب ـ قوال ال جمال الجتهاد فيه ، وال له تعلق 
  :ببيان لغة أو شرح غريب مثل 

ِء اخلَلقداإلخبار عن األمور املاضية، كَب.  
__________  

  .البخاري ) ١(
   .٨٢ ص ١تيمم ـ جـالبخاري ـ كتاب ال) ٢(
  .الزهري وعطاء كالمها من التابعني ) ٣(

)١/٦٩(  

  

  .أو اإلخبار عن األمور اآلتية ، كاملالحم والفنت وأحوال يوم القيامة 
  .أو اإلخبار عما حيصل بفعله ثواب خمصوص أو عقاب خمصوص، كقوله من فعل كذا فله أجر كذا

صالة على رضي اهللا عنه صالة الكسوف يف كل ركعة ك: أو يفعل الصحايب ماال جمال لالجتهاد فيه 
  .أكثر من ركوعني 

  .أو خيرب الصحايب أم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو ال يرون بأساً بكذا 
كنا نعزلُ علي : " فان أضافه إىل زمن النيب صلي اهللا عليه وسلم، فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر

  ).١(لم عهد رسول اهللا صلي اهللا عليه وس
كنا إذا صعدنا كربنا، وإذا نزلنا سبحنا : " وان مل يضفْه إىل زمنه فهو موقوف عند اجلمهور، كقول جابر



)"٢.(  
: " مثل قول بعض الصحابة " أُمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ، أو من السنة كذا : " أو يقول الصحايب 

نهينا عن إتباع اجلنائز ، ومل يعزم " كقول أم عطية ) . ٣" (مة أُمر بالل أن يشفع اآلذان ، ويوتر اإلقا
" من السنة إذا تزوج البِكْر على الثَّيبِ أقام عندها سبعة : " وكقول أيب قالبة عن أنس ) ٤" (علينا 

)٥(  
ينميه أو يرفَعه أو : "أو يقول الراوي يف احلديث عند ذكر الصحايب بعض هذه اللكمات األربع وهي 

  ) .٦(تقاتلون قوماً صغار األعينِ " كحديث األعرج عن أيب هريرة روايةً " يبلٌغُ به ، أو رِوايةً 
من أيت امرأته : كانت اليهود تقول: " كقول جابر : أو يفسر الصحايب تفسرياً له تعلق بسبب نزول آية 

  ) .٧" (اآلية ........ اهللا تعاىل نساؤكم حرث لكم من دبرها يف قُبلها جاء الولد أَحولَ ، فأنزل 
   هل حيتج باملوقوف ؟-٧

__________  
  .البخاري ومسلم) ١(
  ٢.البخاري) ٢(
  .البخاري ومسلم) ٣(
  .البخاري ومسلم) ٤(
  .البخاري ومسلم) ٥(
  .رواه البخاري ) ٦(
  رواه مسلم) ٧(

)١/٧٠(  

  

اً أو ضعيفاً لكن حىت ولو ثبتت صحته فهل حيتج املوقوف ـ كما عرفت ـ قد يكون صحيحاً أو حسن
لكنها . ألنه أقوال وأفعال صحابة . به ؟ واجلواب عن ذلك أن األصل يف املوقوف عدم االحتجاج به 

أن ثبتت فأا تقوي بعض األحاديث الضعيفة ـ كما مر يف املرسل ـ ألن حال الصحابة كان هو 
املرفوع ، أما أذا كان من الذي له حكم املرفوع فهو حجة العمل بالسنة ، وهذا إذا مل يكن له حكم 

  .كاملرفوع 
  املَقْطوع

  : تعريفه-١
  ".وصلَ" ضد " قَطَع " اسم مفعول من : لغة) أ



  .أو من دونه من قول أو فعل ) ١(ما أُضيف إىل التابعي : اصطالحاً) ب
  : شرح التعريف -٢

تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل ، واملقطوع غري املنقطع ، أي هو ما نِسب أو أُسنِد إىل التابعي أو 
ألن املقطوع من صفات املنت ، واملنقطع من صفات اإلسناد ، أي أن احلديث املقطوع من كالم التابعي 

فمن دونه ، وقد يكون السند متصال إىل ذلك التابعي ، على حني أن املنقطع يعين أن إسناد ذلك 
  .، وال تعلق له باملنت احلديث غري متصل 

  : أمثلة-٣
  ) .٢" (صلِّ وعليه بدعته : " قول احلسن البصري يف الصالة خلف املبتدع : مثال املقطوع القويل ) أ
كان مسروق يرخي الستر بينه وبني أهله " قول إبراهيم بن حممد بن املُنتشر : مثال املقطوع الفعلي ) ب

  )٣" (يهم ودنياهم ، ويقبل على صالته ويخلِّ
  : حكم االحتجاج به -٤

املقطوع ال حيتج به يف شيء من األحكام الشرعية ، أي ولو صحت نسبته لقائله ، ألنه كالم أو فعل 
ـ عند ذكر التابعي : أحد املسلمني ، لكن أن كانت هناك قرينة تدل على رفعه ، كقول بعض الرواة 

  . املرفوع املرسل مثال فيعترب عندئذ له حكم" يرفعه " ـ 
  : إطالقه على املنقطع -٥

__________  
  التابعي هو من لقي الصحايب مسلماً ومات على اإلسالم، وقد مر) ١(
   .١٥٧ ـ ص ١البخاري جـ ) ٢(
   .٩٦ ـ ص ٢حلية األولياء جـ ) ٣(

)١/٧١(  

  

أي الذي مل يتصل " ع املنقط" وأرادوا به " املقطوع " أطلق بعض احملدثني كالشافعي والطرباين لفظ 
  .إسناده ، وهو اصطالح غري مشهور 

وقد يعتذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار االصطالح أما الطرباين فإطالقه ذلك جتوزاً عن 
  .االصطالح 

  : من مظنات املوقوف واملقطوع -٦
  .مصنف ابن أيب شيبة ) أ
  .مصنف عبدالرزاق ) ب



  .يب حامت وابن املنذر تفاسري ابن جرير وابن أ) ج
  املبحثُ الثَاين

  أنواع أخري مشتركة بني املقبول واملردود
  املُسند
  : تعريفه-١
  مبعىن أضاف، أو نسب" أَسند " اسم مفعول من : لغة) أ
  )١(ما اتصل سنده مرفوعاً إىل النيب صلي اهللا عليه وسلم : اصطالحاً) ب
  : مثاله- ٢

حدثنا عبداهللا بن يوسف عن مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة  " :ما أخرجه البخاري قال 
  )٢"(إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعاً : أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال : قال 

  .فهذا حديث اتصل سنده من أوله إىل منتهاه، وهو مرفوع إىل النيب صلي اهللا عليه وسلم
  املُتصل

  :ريفه تع-١
  .أيضاً" املوصول " ويسمى هذا النوع بـ " انقَطَع " ضده " اتصل " اسم فاعل من : لغة) أ
  .ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً: اصطالحاً) ب
  : مثاله-٢
مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبداهللا عن أبيه عن رسول اهللا صلي اهللا : " مثال املتصل املرفوع ) أ

  ....... "كذا :  أنه قال عليه وسلم
  ..... "مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا : " مثال املتصل املوقوف ) ب
   هل يسمى قول التابعي متصال ؟-٣

__________  
هذا التعريف هو الذي قطع به احلاكم ، وجزم به ابن حجر يف النخبة وهناك تعريفات أخري ) ١(

  .للمسند 
   .٤٧ ص ١البخاري جـ) ٢(

)١/٧٢(  

  

وأما أقوال التابعني ـ إذا اتصلت األسانيد إليهم ـ فال يسموا متصلة يف حالة : " قال العراقي 
اإلطالق ، أما مع التقييد فجائز ، وواقع يف كالمهم ، كقوهلم هذا متصل إىل سعيد بن املسيب أو إىل 



فإطالق املتصل عليها " طيع مقا" الزهري أو إىل مالك وحنو ذلك ، قيل والنكتة يف ذلك أا تسمي 
  " .كالوصف لشيء واحد مبتضادين لغة 

  زيادات الثقات
  : املراد بزيادات الثقات -١

الزيادات مجع زيادة ، والثقات مجع ثقة ، والثقة هو العدل الضابط ، واملراد بزيادة الثقة ما نراه زائداً 
  . اآلخرون لذلك احلديثمن األلفاظ يف رواية بعض الثقات حلديث ما عما رواه الثقات

  : أشهر من اعتين ا -٢
هذه الزيادات من بعض الثقات يف بعض األحاديث لفتت أنظار العلماء ، فتتبعوها واعتنوا جبمعها 

  :ومعرفتها ، وممن اشتهر بذلك األئمة 
  .أبو بكر عبداهللا بن حممد بن زياد النيسابوري 

  .أبو نعيم اجلُرجاين 
  .ن حممد القرشي أبو الوليد حسان ب

  : مكان وقوعها-٣
  .بزيادة كلمة أو مجلة: يف املنت) أ
  .برفع موقوف، أو وصل مرسل: يف اإلسناد) ب
  : حكم الزيادة يف املنت -٤

  :أما الزيادة يف املنت فقد اختلف العلماء يف حكمها على أقوال
  .فمنهم من قبلها مطلقاً 
  .ومنهم من ردها مطلقاً 
  )١.(ة من راوي احلديث الذي رواه أوالً بغري زيادة، وقبلها من غريهومنهم من رد الزياد

وقد قسم ابن الصالح الزيادة حبسب قبوهلا وردها إىل ثالثة أقسام ، وهو تقسيم حسن ، وافقه عليه 
  :النووي وغريه ، وهذا التقسيم هو 

 ألا كحديث تفرد برواية زيادة ليس فيها منافاة ملا رواه الثقات أو األوثق ، فهذه حكمها القبول ،
  .مجلته ثقة من الثقات 

  .زيادة منافية ملا رواه الثقات أو األوثق فهذه حكمها الرد ، كما سبق يف الشاذ
  .زيادة فيها نوع منافاة ملا رواه الثقات أو األوثق وتنحصر هذه املنافاة يف أمرين 

  .تقييد املطلق
  .ختصيص العام

__________  
  . وما بعدها ٤٢٤ والكفاية ص ٧٧ديث ص انظر علوم احل) ١(



)١/٧٣(  

  

  )١"(والصحيح قبول هذا األخري: " وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصالح ،وقال عنه النووي 
  : أمثلة للزيادة يف املنت -٥
من طريق على بن مسهِر عن األعمش عن أيب )٢(ما رواه مسلم : مثال للزيادة اليت ليس فيها منافاة ) أ

يف حديث ولوغ الكلب ، ومل " فلْيرِقْه "  وأيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه من زيادة كلمة رزين
إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم " يذكرها سائر احلفاظ من أصحاب األعمش ، وإمنا رووه هكذا 

  .ل تلك الزيادة فتكون هذه الزيادة كخرب تفرد به علي بن مسهِر ، وهو ثقة، فتقب" فليغسله سبع مرات 
  :مثال للزيادة املنافية) ب

يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل اإلسالم ، وهي أيام أَكْل "، يف حديث " يوم عرفة"زيادة 
فان احلديث من مجيع طرقه بدوا ، وإمنا جاء ا موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن " وشرب 

  .ه الترمذي وأبو داود وغريمها عامر ، واحلديث أخرج
ما رواه مسلم من طريق أيب مالك األشجعي عن رِبعي عن : مثال للزيادة اليت فيها نوع منافاة ) جـ

وجعلت لنا األرض كلها مسجداً وجعلت : " .. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حذيفة قال 
ومل يذكرها غريه من الرواة ، وإمنا رووا " تربتها"يادة فقد تفرد أبو مالك األشجعي بز" تربتها لنا طهوراً 
  )٣" (وجعلت لنا األرض مسجداً طهوراً " احلديث هكذا 

  : حكم الزيادة يف اإلسناد -٦
أما الزيادة يف اإلسناد فَتنصب هنا على مسألتني رئيسيتني يكثر وقوعهما، ومها تعارض الوصل مع 

 أما باقي صور الزيادة يف اإلسناد فقد أفرد العلماء هلا أحباثاً خاصة اإلرسال، وتعارض الرفع مع الوقف،
  "املزيد يف متصل األسانيد " مثل 

__________  
 ، هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع ٢٤٧ ـ ص ١انظر التقريب مع التدريب جـ) ١(

  .من الزيادة ومذهب احلنفية رده 
  . وما بعدها١٨٢ ص ٣م بشرح النووي جـانظر روايات احلديث يف صحيح مسل) ٢(
  . وما بعدها٤ ـ ص ٥املصدر السابق جـ ) ٣(

)١/٧٤(  

  



  :هذا وقد اختلف العلماء يف قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال وهي 
  ).١(وهو قول مجهور الفقهاء واألصوليني) أي قبول الزيادة ( احلُكْم ملن وصله أو رفعه 
  .وهو قول أكثر أصحاب احلديث ) أي رد الزيادة  ( احلكم ملن أرسله أو وقفه

  .وهو قول بعض أصحاب احلديث: احلكم لألكثر
  .وهو قول بعض أصحاب احلديث : احلكم لألحفظ 

فقد رواه يونس بن أيب اسحق السبِيعي ، وابنه إسرائيل وقيس بن " ال نكاح إال بويل " حديث : ومثاله
ال ، ورواه سفيان الثوري وشعبة بن احلجاج عن أيب اسحق مرسال الربيع عن أيب اسحق مسنداً متص

)٢(  
  االعتبار واملُتابع والشاهد

  : تعريف كل منها-١
  :االعتبار) أ
  .مبعين االعتبار النظر يف األمور ليعرف ا شيء آخر من جنسها" اعتبر " مصدر :  لغة -١
  . راو ليعرف هل شاركه يف روايته غريه أو الهو تتبع طرق حديث انفرد بروايته: اصطالحاً-٢
  .ويسمي التابع: املُتابِع)ب
  .مبعين وافق" تابع " هو اسم فاعل من :  لغة-١
هو احلديث الذي يشارك فيه رواته رواه احلديث الفرد لفظاً ومعين فقط ، مع اإلحتاد يف :  اصطالحاً-٢

  .الصحايب 
  :الشاهد) جـ
ومسي بذلك ألنه يشهد أن للحديث الفرد أصالً، ويقويه، كما يقوي " هادةالش"اسم فاعل من :  لغة-١

  .الشاهد قول املدعي ويدعمه
هو احلديث الذي يشارك فيه رواته رواة احلديث الفرد لفظاً ومعىن، أو معىن فقط، مع :  اصطالحاً-٢

  .االختالف يف الصحايب
  : االعتبار ليس قسيماً للتابع والشاهد -٢

خص أن االعتبار قسيم للتابع والشاهد، لكن األمر ليس كذلك، وإمنا االعتبار هو هيئة رمبا يتوهم ش
  .التوصل إليهما، أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد

  : اصطالح آخر للتابع والشاهد -٣
__________  

  ٤١١الكفاية ص " هذا القول هو الصحيح عندنا : " قال اخلطيب) ١(
  . وما بعدها٤٠٩ل واختالف الرواة يف إرساله ووصله يف الكفاية ص انظر املثا) ٢(



)١/٧٥(  

  

ما ذُكر من تعريف التابع والشاهد هو الذي عليه األكثر ، وهو املشهور ، لكن هناك تعريف آخر هلما 
  :وهو 
  .أن حتصل املشاركة لرواة احلديث الفرد باللفظ سواء احتد الصحايب أو اختلف : التابع 
أن حتصل املشاركة لرواة احلديث الفرد باملعين سواء احتد الصحايب أو اختلف، هذا وقد يطلق : د الشاه

اسم أحدمها على اآلخر ، فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع ، واألمر 
ور على رواية ألن اهلدف منهما واحد ، وهو تقوية احلديث بالعث) ١(سهل كما قال احلافظ ابن حجر 

  .أخري للحديث 
  : املتابعة -٤
  :تعريفها) أ
  .فاملتابعة إذن املوافقة" وافَق " مبعىن " تابع " مصدر :  لغة-١
  .أن يشارك الراوي غريه يف رواية احلديث:  اصطالحاً-٢
  واملتابعة نوعان: أنواعها) ب
  .وهي أن حتصل املشاركة للراوي من أول اإلسناد:  متابعة تامة-١
  .وهي أن حتصل املشاركة للراوي أثناء اإلسناد :  متابعة قاصرة-٢
  : أمثلة-٥

  :، فيه املتابعة التامة واملتابعة القاصرة والشاهد وهو)٢(سأذكر مثاال واحداً مثَّلَ به احلافظ ابن حجر
هللا عليه وسلم ما رواه الشافعي يف األم عن مالك عن عبداهللا بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهللا صلي ا

الشهر تسع وعشرون ، فال تصوموا حىت تروا اهلالل ، وال تفطروا حىت تروه فان غُم عليكم : " قال 
  "فأكملوا العدة ثالثني 

فهذا احلديث ذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك ، فعدوه يف غرائبه أن أصحاب مالك 
لكن بعد االعتبار وجدنا الشافعي " عليكم فاقدروا له "  فان غُم : "رووه عنه ذا اإلسناد ، وبلفظ 

  .متابعة تامة ، ومتابعة قاصرة ، وشاهدا 
فان " فما رواه البخاري عن عبداهللا بن مسلَمة القَعنيب عن مالك باإلسناد نفسه ، وفيه : أما املتابعة التامة

  "غُم عليكم فأكملوا العدة ثالثني 
__________  

   .٣٨يف شرح النخبة ص ) ١(
   .٣٧يف شرح النخبة ص ) ٢(



)١/٧٦(  

  

فما رواه ابن خزمية من طريق عاصم بن حممد عن أبيه حممد بن زيد عن جده : وأما املتابعة القاصرة 
  "فكملوا ثالثني " عبداهللا ابن عمر بلفظ 

نيب صلي اهللا عليه وسلم فما رواه النسائي من رواية حممد بن حنني عن ابن عباس عن ال: وأما الشاهد
  ".فان غم عليكم العدة ثالثني : " قال، وفيه
  الباب الثاين

  صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من اجلرح والتعديل
  .يف الراوي وشروط قبوله: املبحث األول
  .فكرة عامة عن كتب اجلرح والتعديل: املبحث الثاين
  .مراتب اجلرح والتعديل: املبحث الثالث

  بحثُ األولاملْ
  يف الراوي وشروط قبوله

  : مقدمة متهيدية-١
مبا أن حديث رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواة فهم الركيزة األويل يف معرفة 
صحة احلديث أو عدم صحته ، لذلك اهتم علماء احلديث بالرواة ،وشرطوا لقبول روايتهم شروطاً 

  .هم وسداد تفكريهم ، وجودة طريقتهم دقيقة حمكمة تدل على بعد نظر
وهذه الشروط اليت اشترطوها يف الراوي ،والشروط األخرى اليت اشترطوها لقبول احلديث واألخبار، مل 

تتوصل إليها أي ملة من امللل حىت يف هذا العصر الذي يصفه أصحابه باملنهجية والدقة ، فإم مل 
رطها علماء املصطلح يف الراوي ، بل وال أقل منها ، فكثري يشترطوا يف نقلة األخبار الشروط اليت اشت

وذلك بسبب رواا . من األخبار اليت تتناقلها وكاالت األنباء الرمسية ال يوثق ا وال يركن إىل صدقها 
  .وما آفة األخبار إال رواا وكثرياً ما يظهر عدم صحة تلك األخبار بعد قليل" اهولني 

  :ي شروط قبول الراو-٢
  :أمجع اجلماهري من أئمة احلديث والفقه أنه يشترط يف الراوي شرطان أساسيان مها

مسلماً ـ بالغاً ـ عاقالً ـ سليماً من أسباب الفسق ـ سليماً : ويعنون ا أن يكون الراوي : العدالة
  .من خوارم املروءة 

ظ ـ وال فاحش الغلط ـ وال ويعنون به أن يكون الراوي ، غري خمالف للثقات وال سيء احلف: الضبط 
  .مغفالً ـ وال كثري األوهام 



   مب تثبت العدالة ؟-٣
  .تثبت العدالة بأحد أمرين 

)١/٧٧(  

  

  .إما بتنصيص معدلين عليها، أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها 
عليه كفى ، وال حيتاج وأما باالستضافة والشهرة ، فمن اشتهرت عدالته بني أهل العلم ، وشاع الثناء 

بعد ذلك إىل معدل ينص عليها ، وذلك مثل األئمة املشهورين كاألئمة األربعة والسفيانني واألوزاعي 
  .وغريهم 

  : مذهب ابن عبد البر يف ثبوت العدالة -٤
رأي ابن عبدالرب أن كل حامل علم معروف العناية به حممول أمره على العدالة حىت يتبني جرحه ، 

يحملُ هذا العلم من كل خلَف عدولُه ، ينفون عنه حتريف الغالني ، وانتحال املبطلني ، " واحتج حبديث 
وقوله هذا غري مرضي عند العلماء ، ألن احلديث مل يصح وعلى فرض صحته ، ) ١"(وتأويل اجلاهلني 

نه يوجد من حيمل هذا العلم وهو غري عدل بدليل أ" ليحملْ هذا العلم من كل خلَف عدوله " فان معناه 
.  
   كيف يعرف ضبط الراوي ؟-٥

يعرف ضبط الراوي مبوافقته الثقات املتقنني يف الراوية ، فان وافقهم يف روايتهم غالباً فهو ضابط ، وال 
  .تضر خمالفته النادرة هلم ، فان كثرت خمالفته هلم اختل ضبطه ، ومل يحتج به

  جلرح والتعديل من غري بيان ؟ هل يقبل ا-٦
أما التعديل فيقبل من غري ذكر سببه على الصحيح املشهور، ألن أسبابه كثرية يصعب حصرها، إذ ) أ

هو يفعل كذا، ويفعل كذا : مل يفعل كذا، مل يرتكب كذا، أو يقول: حيتاج املُعدل أن يقول مثال
  ....وهكذا

__________  
غريه ، وقال العراقي له طرق كلها ضعيفة ال يثبت منها شيء ،وقد رواه ابن عدي يف الكامل و) ١(

   .٣٠٣-٣٠٢ ـ ص ١حسنه بعض العلماء لكثرة طرقه وانظر التفاصيل يف التدريب جـ

)١/٧٨(  

  



أما اجلرح فال يقبل إال مفسراً ألنه ال يصعب ذكره ألن الناس خيتلفون يف أسباب اجلرح، فقد جيرح ) ب
وهذا ظاهر مقرر يف الفقه وأصوله ، وذكر اخلطيب احلافظ "  ، قال ابن الصالح أحدهم مبا ليس جبارح

أنه مذهب األئمة من حفاظ احلديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغريمها ، ولذلك احتج البخاري 
جبماعة سبق من غريه اجلرح هلم كعكرمة وعمرو بن مرزوق واحتج مسلم بسويد بن سعيد ومجاعة 

وذلك دال على أم ذهبوا إىل أن اجلرح ال يثبت إال إذا . يهم ، وهكذا فعل أبو داود اشتهر الطعن ف
  )١" (فسر سببه 

   هل يثبت اجلرح والتعديل بواحد ؟-٧
  .الصحيح أنه يثبت اجلرح والتعديل بواحد) أ
  .وقيل ال بد من اثنني ) ب
  : اجتماع اجلرح والتعديل يف راو واحد -٨

  . والتعديلإذا اجتمع يف راو اجلرح
  .فاملعتمد أنه يقدم اجلرح إذا كان مفسرا

  .وقيل إن زاد عدد املُعدلين على اجلارحني قُدم التعديل وهو ضعيف غري معتمد 
  : حكم رواية العدل عن شخص -٩
  .راوية العدل عن شخص ال تعترب تعديال له عند األكثرين وهو الصحيح ، وقيل هو تعديل) أ
امل وفُتياه على وفق حديث ليس حكماً بصحته ، وليس خمالفته له قدحاً يف صحته ، وال يف وعمل الع) ب

  .روايته ، وقيل بل هو حكم بصحته ، وصححه اآلمدي وغريه من األصوليني، ويف املسألة كالم طويل 
  : حكم رواية التائب من الفسق - ١٠
  .تقبل رواية التائب من الفسق ) أ
  . التائب من الكذب يف حديث رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلموال تقبل رواية) ب
  : حكم رواية من أخذ على التحديث أجراً -١١
  .ال تقبل عند البعض، كأمحد واسحق وأيب حامت) أ
  .تقبل عند البعض اآلخر ، كأيب نعيم الفضل بن دكَين ) ب
  .بب التحديث جبواز أخذ األجروأفىت أبو إسحق الشيزاري ملن امتنع عليه الكسب لعياله بس) ج
  . حكم رواية من عرِف بالتساهل أو بقبول التلقني أو كثرة السهو-١٢

__________  
   باختصار يسري٩٦علوم احلديث ص ) ١(

)١/٧٩(  

  



ال تقبل رواية من عرف بالتساهل يف مساعه أو إمساعه كمن ال يبايل بالنوم وقت السماع، أو حيدث ) أ
قَابلمن أصل غري م.  

وال تقبل رواية من عرف بقبول التلقني يف احلديث، بأن يلَقَّن الشيء فيحدث به من غري أن يعلم ) ب
  .أنه من حديثه

  .وال تقبل رواية من عرف بكثرة السهو يف روايته) ج
١٣- ِسيثَ وندحكم رواية من ح :  
  .ه تلميذُه عنههو أن ال يذْكُر الشيخ رواية ما حدث ب: تعريف من حدث ونسي) أ
  :حكم روايته ) ب
١- وحنو ذلك: إن نفاه نفياً جازماًَ ، بأن قال :  الرد ، ه ، أو هو يكذب عليما رويت.  
  .ال أعرفه أو ال أذكره ، وحنو ذلك : إن تردد يف نفيه ، كأن يقول :  القبول -٢
 قادحاً يف واحد منهما، ألنه ليس هل يعترب رد احلديث قادحاً يف واحد منهما ؟ ال يعترب رد احلديث) ج

  .أحدمها أويل بالطعن من اآلخر
ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية ربيعة بن أيب عبدالرمحن عن سهيل بن أيب : مثاله ) د

قال " صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قضي باليمني مع الشاهد 
حدثين ربيعة بن أيب عبدالرمحن عن سهيل ، فلقيت سهيالً فسألته عنه، : حممد الدراوردي عبدالعزيز بن 

فلم يعرفه ، فقلت حدثين ربيعة عنك بكذا ، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثين عبدالعزيز عن ربيعة 
  ......عين أين حدثته عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً بكذا 

  .كتاب أخبار من حدثَ ونِسي، للخطيب: أشهر املصنفات فيه) هـ
  املبحثُ الثَاين

  فكرة عامة عن كتب اجلرح والتعديل

)١/٨٠(  

  

مبا أن احلكم على احلديث صحة وضعفاً مبين على أمور منها عدالة الرواة وضبطهم ، أو الطعن يف 
الرواة وضبطهم منقولة عن عدالتهم وضبطهم ، لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب اليت فيها بيان عدالة 

كما أن يف تلك الكتب بيان الطعون املوجهة " التعديل " األئمة املُعدلني املوثوقني ، وهذا ما يسمى بـ 
إىل عدالة بعض الرواة أو إىل ضبطهم وحفظهم كذلك منقوله عن األئمة غري املتعصبني وهذا ما يسمى 

  "كتب اجلرح والتعديل  " ومن هنا أُطلق على تلك الكتب" اجلَرح " بـ 
وهذا الكتب كثرية ومتنوعة ، فمنها املُفْردة لبيان الرواة الثقات ، ومنها املفردة لبيان الضعفاء 



واروحني ، ومنها كتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء ، ومن جهة أخري فان بعض هذه الكتب عام 
اصة من كتب احلديث، ومنها ما هو خاص لذكر رواة احلديث بغض النظر عن رجال كتاب أو كتب خ
  .بتراجم رواة كتاب خاص أو كتب معينة من كتب احلديث 

هذا ويعترب عمل علماء اجلرح والتعديل يف تصنيف هذه الكتب عمال رائعا مهما جبارا إذ قاموا مبسح 
ن أخذوا عنه ومن دقيق لتراجم مجيع رواة احلديث وبيان اجلرح أو التعديل املوجه إليهم أوالً مث بيان م

أخذ عنهم ، وأين رحلوا ، ومىت التقوا ببعض الشيوخ ، وما إىل ذلك من حتديد زمنهم الذي عاشوا فيه 
بشكل مل يسبقوا إليه ، بل ومل تصل األمم املتحضرة يف هذا العصر إىل القريب مما صنفه علماء احلديث 

حلديث ، فحفظوا على مدى األيام من وضع هذه املوسوعات الضخمة يف تراجم الرجال ورواة ا
  :التعريف الكامل برواة احلديث ونقلته فجزاهم اهللا عنا خرياً وإليك بعض األمساء هلذه الكتب 

  .التاريخ الكبري للبخاري ، وهو عام للرواة الثقات والضعفاء 
  .ه اجلرح والتعديل البن أيب حامت ، كذلك هو عام للرواة الثقات والضعفاء ويشبه الذي قبل

  .الثقات البن حبان ، كتاب خاص بالثقات 
  .الكامل يف الضعفاء البن عدي، وهو خاص بتراجم الضعفاء كما هو ظاهر من امسه

)١/٨١(  

  

  .الكمال يف أمساء الرجال لعبد الغين املقدسي، كتاب عام، إال أنه خاص برجال الكتب الستة
  )أي كل من جرح وإن مل يقْبل اجلَرحُ فيه ( روكني ميزان االعتدال للذهيب، كتاب خاص بالضعفاء واملت

  ) .الكمال يف أمساء الرجال ( ذيب التهذيب الن حجر ، يعترب من ذيبات وخمتصرات كتاب 
  املبحث الثالث

  مراتب اجلرح والتعديل
 إىل أربع كُالً من مراتب اجلرح والتعديل" اجلرح والتعديل " لقد قسم ابن أيب حامت يف مقدمة كتابه 

مراتب ، وبني حكم كل مرتبة منها ، مث زاد العلماء على كل من مراتب اجلرح والتعديل مرتبتني ، 
  :فصارت كل من مراتب اجلرح والتعديل ستاً ، وإليك هذه املراتب مع ألفاظها 

  : مراتب التعديل وألفاظها-١
فالن إليه املنتهي يف التثبيت، : وهي أرفعها مثلما دلَّ على املبالغة يف التوثيق أو كان على وزن أَفْعل، ) أ

  .أو فالن أثبت الناس
  .كثقة ثقة ـ أو ثقة ثبت: مث ما تأكد بصفة أو صفتني من صفات التوثيق) ب
  .مث ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غري توكيد كثقة، أو حجة) ج



أو محله الصدق ، و ال بأس به عند غري . قكصدو: مث ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط) د
  .إذا قاهلا ابن معني يف الراوي فهو عنده ثقة " ال بأس به " ابن معني ، فإن 

  .مث ما ليس فيه داللة على التوثيق أو التجريح، مثل فالن شيخ، أو روي عنه الناس) هـ
  .يكْتب حديثهفالن صاحل احلديث، أو : مثل: مث ما أَشعر بالقرب من التجريح) و
  : حكم هذه املراتب -٢
  .وان كان بعضهم أقوي من بعض. أما املراتب الثالث األويل فيحتج بأهلها) أ

)١/٨٢(  

  

وأن كان أهل ، )١(وأما املرتبة الرابعة واخلامسة فال حيتج بأهلها، ولكن يكْتب حديثُهم ويختبر) ب
  .ابعة املرتبة اخلامسة دون أهل املرتبة الر

وأما أهل املرتبة السادسة فال حيتج بأهلها، ولكن يكتب حديثهم لالعتبار فقط دون االختبار، وذلك ) ج
  .لظهور أمرهم يف عدم الضبط

  : مراتب اجلرح وألفاظها -٣
  .مثل فالن لَين احلديث أو فيه مقال) وهي أسهلها يف اجلرح : ( ما دل على التليني) أ
  .مثل فالن ال حيتج به ، أو ضعيف ، أوله مناكري: م االحتجاج به وشبهه مث ما صرح بعد) ب
مثل فالن ال يكتب حديثه، أو ال حتل الراوية عنه أو ضعيف : مث ما صرح بعدم كتابة حديثه وحنوه) ج

ةرمب جداً أو واه.  
يسرق احلديث، أو مثل فالن متهم بالكذب أو متهم بالوضع، أو : مث ما فيه اام بالكذب أو حنوه) د

  .ساقط، أو متروك أو ليس بثقة
  .مثل كذاب أو دجال أو وضاع أو يكذب أو يضع: مث ما دل على وصفه بالكذب وحنوه) هـ
مثل فالن أكذب الناس ، أو إليه املنتهي يف الكذب ) وهي أسوأها: (مث ما دل على املبالغة يف الكذب ) و

  .، أو هو ركن الكذب 
  : حكم هذه املراتب -٤
أما أهل املرتبتني األوليين فانه ال يحتج حبديثهم طبعاً لكن يكتب حديثهم لالعتبار فقط ، وان كان ) أ

  .أهل املرتبة الثانية دون أهل املرتبة األويل 
  .وأما أهل املراتب األربع األخرية فال حيتج حبديثهم وال يكتب وال يعترب به ) ب

  الباب الثالث
  يفية ضبطهاالرواية وآداا وك



  .كيفية ضبط الراوية، وطرق حتملها: ـ الفصل األول
__________  

أي خيترب ضبطهم بعرض حديثهم على أحاديث الثقات الضابطني ، فان وافقهم احتج حبديثهم وإال ) ١(
من الرواة ال حيتج حبديثه قبل االختبار ، وقد أخطأ من " صدوق " فال ، فظهر من ذلك أن من قيل فيه 

فحديثه حسن الن احلسن حيتج به ، هذا ما عله اصطالح أئمة اجلرح " صدوق" من قيل فيه ظن أن
بالنسبة " تقريب التهذيب " والتعديل ، أما احلافظ ابن حجر فقد يكون له اصطالح خاص يف كتاب 

  .واهللا أعلم " صدوق " لكلمة 

)١/٨٣(  

  

  .آداب الراوية: ـ الفصل الثاين
  الفصل األول
  لراوية وطرق حتملهاكيفية ضبط ا

  .املبحث األول كيفية مساع احلديث وحتمله وصفة ضبطه
  .طرق التحمل وصيغ األداء: املبحث الثاين
  .كتابة احلديث وضبطه والتصنيف فيه: املبحث الثالث
  .صفة رواية احلديث: املبحث الرابع
  املبحث األول

  كيفية مساع احلديث وحتمله وصفة ضبطه
  : متهيد-١

بيان ما ينبغي وما يشترط فيمن يريد مساع احلديث من الشيوخ مساع " كيفية مساع احلديث ب" املراد 
 ًمعينة وجوباً أو استحبابا نرواية وحتمل ،ليؤديه فيما بعد لغريه ،وذلك مثل اشتراط س.  

ط الطالب أي كيف يضب" ببيان ضبه " بيان طرق أخذه وتلقيه عن الشيوخ واملراد " بتحمله " واملراد 
  .ما تلقاه من احلديث ضبطاً يؤهله ألن يرويه لغريه على شكل يطْمأنُّ إليه 

وقد اعتين علماء املصطلح ذا النوع من علوم احلديث، ووضعنا له القواعد والضوابط والشروط 
وميزوا بني طرق حتمل احلديث ، وجعلوها على مراتب ، بعضها أقوى من بعض ، . بشكل دقيق رائع

ك تأكيداً منهم للعناية حبديث رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ، وحسن انتقاله من شخص إىل وذل
شخص ، كي يطمئن املسلم يف طريقة وصول احلديث النبوي إليه ، ويوقن أن هذه الطريقة يف منتهي 

  السالمة والدقة



   هل يشترطُ لتحمل احلديث اإلسالم والبلوغ ؟-٢
ـ كما مر بنا ) ١(إلسالم والبلوغ على الصحيح لكن يشترط ذلك لألداء ال يشترط لتحمل احلديث ا

يف شروط الراوي ـ وبناء على ذلك فتقبل رواية املسلم البالغ ما حتمله من احلديث قبل إسالمه ، أو 
  .قبل بلوغه ، لكن ال بد من التمييز بالنسبة لغري البالغ 
قول خطأ، ألن املسلمني قبلوا رواية صغار الصحابة وقد قيل انه يشترط لتحمل احلديث البلوغ، ولكنه 

  .كاحلسن وابن عباس وغريمها من غري فرق بني ما حتملوه قبل البلوغ أو بعده 
   مىت يستحب االبتداء بسماع األحاديث؟-٣

__________  
  .ب رواية احلديث وإعطاؤه للطال: معناه تلقي احلديث وآخذه عن الشيوخ ،واألداء : التحمل ) ١(

)١/٨٤(  

  

  .قيل يستحب أن يبتدئ بسماع احلديث يف سن الثالثني وعليه أهل الشام ) أ
  .وقيل يف سن العشرين ، وعليه أهل الكوفة ) ب
  .وقيل يف سن العاشرة ، وعليه أهل البصرة ) ج
والصواب يف اإلعصار املتأخرة التبكري بسماع احلديث من حيث يصح مساعه، ألن احلديث منضبط ) د
  . الكتبيف
   هل لصحة مساع الصغري سن معينة ؟-٤
  .حدد بعض العلماء ذلك خبمس سنني، وعليه استقر العمل بني أهل احلديث) أ
الصواب اعتبار التمييز، فان فَهِم اخلطاب، ورد اجلواب، كان مميزاً  صحيح السمع : وقل بعضهم) ب

  .وإال فال
  املبحث الثاين

يل وصمحالت قغْ األداءطُر  
السماع من لفظ الشيخ القراءة على الشيخ ، اإلجازة ، املناولة ، : طُرق حتمل احلديث مثانية وهي 

  .الكتابة ، اإلعالم ، الوصية ، الوجادة 
  .وسأتكلم على كل منها تباعاً باختصار ، مع بيان ألفاظ األداء لكل منها باختصار أيضاُ

  : السماع من لفظ الشيخ -١
أن يقرأ الشيخ ، ويسمع الطالب ، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه ، وسواء مسع : هصورت) أ

  .الطالب وكتب ما مسعه ، أو مسع فقط ومل يكتب 



  .السماع أعلى أقسام طرق التحمل عن اجلماهري : رتبته) ب
  :ألفاظ األداء) ج
 للسامع من لفظ  قبل أن يشيع ختصص بعض األلفاظ لكل قسم من طرق التحمل ، كان جيوز-١

  "مسعت أو حدثين أو أخربين أو أنبأين أو قال يل أو ذكر يل: "الشيخ أن يقول يف األداء 
 وبعد أن شاع ختصيص بعض األلفاظ لكل قسم من طرق التحمل، صارت ألفاظ األداء على النحو -٢

  :التايل
  مسعت ـ أو حدثين: ـ للسماع
  .أخربين: ـ للقراءة
  .أنبأين : ـ لإلجازة

  .قال يل ـ أو ذكر يل): ١(لسماع املذاكرةـ 
  : القراءة على الشيخ -٢

  "عرضاً " ويسميها أكثر احملدثني 
__________  

مساع املذاكرة غري مساع التحديث ، إذا أن مساع التحديث يكون قد استعد له الشيخ والطالب ) ١(
  . ذلك االستعداد حتضرياً وضبطاً قبل ايء لس احلديث أما املذاكرة فليس فيها

)١/٨٥(  

  

، سواء قرأ الطالب ، أو قرأ غريه وهو يسمع ، وسواء ) ١(أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع : صورا
كانت القراءة من حفظ أو من كتاب ، وسواء كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو ، 

  .أو ثقة غريه 
اءة على الشيخ رواية صحيحة بال خالف يف مجيع الصور املذكورة الراوية بطريق القر: حكم الراوية ا

  إال ما حكي عن بعض من ال يعتد به من املتشددين
  .اختلف يف رتبتها على ثالثة أقوال : رتبتها 

  روي عن مالك والبخاري، ومعظم علماء احلجاز والكوفة: مساوية للسماع
  " .هو الصحيح و" روي عن مجهور أهل املشرق : أدين من السماع 
  .روي عن أيب حنيفة وابن أيب ذئب، ورواية عن مالك: أعلي من السماع

  :ألفاظ األداء ) د
  " .قرئ عليه وأنا أمسع فأقر به " أو " قرأت على فالن : "  األحوط -١



  ".حدثنا قراءة عليه " بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كـ :  وجيوز-٢
  .فقط دون غريها" أخربنا " إطالق لفظ :  من احملدثني الشائع الذي عليه كثري- ٣
  : اإلجازة-٣
  .األذن بالرواية لفظا أو كتابة: تعريفها) أ
  ".أَجزت لك أن تروي عين صحيح البخاري : " أن يقول الشيخ ألحد طالبه: صورا) ب
  :لإلجازة أنواع كثرية، سأذكر منها مخسة أنواع هي: أنواعها) ج
كأجزتك صحيح البخاري ، وهذا النوع أعلى أنواع اإلجازة املُجردة : لشيخ معيناً ملُعينٍ  أن يجيز ا-١

  .عن املناولة 
  .كأجزتك روية مسمعايت :  أن يجيز معيناً بغري معين -٢
  .كأجزتك أهل زماين رواية مسموعايت :  أن يجيز غري معين بغري معين -٣
كأجزتك كتاب السنن ، وهو يروي عدداً من السننِ ، أو أجزت : يز مبجهول أو هول  أن يج-٤

  .حملمد بن خالد الدمشقي ، وهناك مجاعة مشتركون يف هذا االسم 
__________  

املراد بذلك أن يقرأ الطالب األحاديث اليت هي من مرويات الشيخ ال أن يقرأ ما شاء من ) ١(
  .ن الغاية من قراءة الطالب على الشيخ ، أن يسمعها الشيخ منه ليضبطها له األحاديث،وذلك أل

)١/٨٦(  

  

فإما أن تكون تبعاً ملوجود ، كأجزت لفالن ومل يولَد له ، وإما أن تكون ملعدوم :  اإلجازة للمعدوم -٥
  .استقالال ، كأجزت ملن يولد لفالن 

  :حكمها ) د
لذي عليه اجلمهور واستقر عليه العمل جواز الراوية والعمل ا، أما النوع األول منها فالصحيح ا

  .وأبطلها مجاعات من العلماء، وهو أحدي الروايتني عن الشافعي
أي ( وأما بقية األنواع فاخلالف يف جوازها أشد وأكثر، وعلى كل حال فالتحمل والرواية ذا الطريق 

  .حتمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه) اإلجازة 
  : ألفاظ األداء )هـ

  "أجاز يل فالن : " أن يقول: األويل
  "أخربنا إجازة " أو " حدثنا إجازة " بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل : وجيوز 

  )١" (الوجازة " واختاره صاحب كتاب " أنبأنا : " اصطالح املتأخرين 



  : املناولة-٤
  .املناولة نوعان: أنواعها) أ
ومن صورها أن يدفع الشيخ إىل الطالب كتابه .  أعلي أنواع اإلجازة مطلقاًوهي:  مقرونة باإلجازة-١

  .هذا رواييت عن فالن فاروه عين، مث يبقيه معه متليكاً أو إعارة لينسخه: ويقول له
  .وصورا أن يدفع الشيخ إىل الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا مساعي:  مجردة عن اإلجازة-٢
   :حكم الرواية ا) ب
  .فتجوز الرواية ا، وهي أدين مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ:  أما املقرونة باإلجازة-١
  .فال جتوز الرواية ا على الصحيح :  وأما اردة عن اإلجازة -٢
  :ألفاظ األداء ) ج
  .اإلجازة إن كانت املناولة مقرونة ب" وأجاز يل " ناولين " أو " ناولين : " أن يقول :  األحسن-١
  ".أخربنا مناولة وإجازة" أو " حدثنا مناولة "  وجيوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل -٢
  : الكتابة-٥
  .أن يكتب الشيخ مسموعه حلاضر أو غائب خبطه أو أمره : صورا) أ
  :وهي نوعان: أنواعها) ب
  .كأجزتك ما كتبت لك أو إليك وحنو ذلك :  مقرونة باإلجازة -١

__________  
  .الوجازة يف جتويز اإلجازة " هو أبو العباس الوليد بن بكر املعمري ،واسم كتابة الكامل ) ١(

)١/٨٧(  

  

  .كأن يكتب له بعض األحاديث ويرسلها له ، وال جييزه بروايتها :  مجردة عن اإلجازة -٢
  :حكم الرواية ا ) ج
  .صحيحة ، وهي يف الصحة والقوة كاملناولة املقرونة فالرواية ا :  أما املقرونة باإلجازة -١
فمنع الرواية ا قوم ، وأجازها آخرون ، والصحيح اجلواز عند أهل :  وأما املُجردة عن اإلجازة -٢

  .احلديث إلشهارها مبعين اإلجازة 
  هل تشترط البينةُ العتماد اخلَطِّ ؟) د
  .ادعوا أن اخلط يشبه اخلط، وهو قول ضعيف اشترط بعضهم البينة على اخلط، و-١
يكفي معرفة املكتوب إليه خطَّ الكاتب، ألن خط اإلنسان ال يشتبه بغريه، وهو :  ومنهم من قال-٢

  .الصحيح



  :ألفاظ األداء) هـ
  ".كتب إىل فالن " كقوله : التصريح بلفظ الكتابة

  " . فالن أو اخربين كتابة حدثين" كقوله : أو اإلتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة 
  : اإلعالم-٦
  .أن خيرب الشيخ الطالب أن هذا احلديث أو هذا الكتاب مساعه: صورته) أ
  .اختلف العلماء يف حكم الرواية باإلعالم على قولني : حكم الرواية به) ب
  .كثري من أصحاب احلديث والفقه واألصول:  اجلواز-١
 وغريهم، وهو الصحيح، ألنه قد يعلم الشيخ أن هذا احلديث غري واحد من احملدثني:  عدم اجلواز-٢

  .روايته لكن ال جتوز رويته خللل فيه، نعم لو أجازه بروايته جازت روايته
  :ألفاظ األداء) ج

  " .أعلمين شيخي بكذا : " يقول يف األداء 
  : الوصية-٧
  . يرويهاأن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه اليت: صورا) أ
  :حكم الرواية ا) ب
  لبعض السلف، وهو غلط، ألنه أوصي له بالكتاب ومل يوص له بروايته:  اجلواز-١
  .وهو الصواب :  عدم اجلواز -٢
  :ألفاظ األداء ) ج

  " .حدثين فالن وصية " أو " أوصى إىل فالن بكذا : " يقول 
  : الوِجادة -٨

  .در مولد غري مسموع من العربوهذا املص" وجد " بكسر الواو، مصدر 
  .أن جيد الطالب أحاديث خبط شيخ يرويها، يعرفه الطالب، وليس له مساع منه وال إجازة: صورا

)١/٨٨(  

  

  .الرواية بالوجادة من باب باملنقطع ، لكن فيها نوع اتصال : حكم الرواية ا 
  .مث يسوق اإلسناد واملنت " ط فالن كذا وجدت خبط فالن أو قرأت خب: " يقول الواجد : ألفاظ األداء 
  املبحث الثالث

  )١(كتابة احلديث وضبطه والتصنيف فيه 
  :حكم كتابة احلديث 



  :اختلف السلف من الصحابة والتابعني يف كتابة احلديث على أقوال
  .منهم ابن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت: فكرهها بعضهم
  . ، وانس وعمر ابن عبدالعزيز وأكثر الصحابة منهم عبداهللا بن عمرو: وأباحها بعضهم

ولو مل يدون احلديث يف الكتب لضاع يف اإلعصار . وزال اخلالف : مث أمجعوا بعد ذلك على جوازها
  .املتأخرة السيما يف عصرنا

  : سبب االختالف يف حكم كتابته -٢
  :لنهي ، فمنها وسبب اخلالف يف حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة يف اإلباحة وا

ال تكتبوا عين شيئاً إال القرآن، : " ما رواه مسلم أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال: حديث النهي
 هحمومن كتب عين شيئاً غري القرآن فْلي."  

" اكتبوا أليب شاه : " ما أخرجه الشيخان أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال : حديث اإلباحة 
  .ديث أخرى يف إباحة الكتابة منها اإلذن لعبداهللا بن عمرو وهناك أحا

  : اجلمع بني أحاديث اإلباحة والنهي -٣
  :لقد مجع العلماء بني أحاديث النهي واإلباحة على وجوه منها 

والنهي ملن أمن النسيان وخيف عليه اتكاله . اإلذن بالكتابة ملن خيف نسيانه للحديث : قال بعضهم 
  .ا كتب على اخلط إذ
جاء النهي حني خيف اختالطه بالقرآن مث جاء اإلذن بالكتابة حني أُمن ذلك ،وعلى هذا : وقال بعضهم 

  .يكون النهي منسوخاً
   ماذا جيب على كاتب احلديث ؟-٤

__________  
سأحبث هذا املوضوع باختصار، ألن كثرياً من قواعد الكتابة والتصحيح سارت من مهمة احملقق ) ١(

بع يف هذا الزمان، وتبقي تلك التفصيالت للمتخصصني يف هذا الفن ملعرفة اصطالح القوم يف والطا
  .كتابة النسخ املخطوطة القدمية وغري ذلك من االعتبارات

)١/٨٩(  

  

ينبغي على كاتب احلديث أن يصرف مهته إىل ضبطه وحتقيقه ، شكْالً ونقْطاً يؤمن معهما اللَّبس ، 
ككل املُششك مبا قبلها وال مبا بعدها ويردا ال تالم ، ألوأن يكون خطه واضحاً . ل السيما أمساء األع

على قواعد اخلط املشهورة ، وأال يصطلح لنفسه اصطالحاً خاصاً برمز ال يعرفه الناس ، وينبغي أن 
وال يسأم من حيافظ على كتابة الصالة والتسليم على النيب صلي اهللا عليه وسلم كلما جاء ذكره ، 



تكرار ذلك ، وال يتقيد يف ذلك مبا يف األصل إن كان ناقصاً ،وكذلك الثناء على اهللا سبحانه وتعاىل 
وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء ، ويكره االقتصار على الصالة " عز وجلَّ " كـ 

وعليه أن يكتبهما " صلعم " ل وحنوه مث" ص"وحدها أو التسليم وحده ، كما يكره الرمز إليهما بـ 
  .كاملتني 

  : املقابلة وكيفيتها -٥
شيخه ، ولو أخذه عنه بطريق ) ١(جيب على كتاب احلديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة كتابه بأصل 

  .اإلجازة 
وكيفية املقابلة أن ميسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، ويكفي أن يقابل له ثقة آخر يف أي وقت 

  .لقراءة أو بعدها، كما يكفي مقابلته بفَرع مقَابل بأصل الشيخحال ا
  : اصطالحات يف كتابة ألفاظ األداء وغريها -٦

  :غلب على كثري من كُتاب احلديث االقتصار على الرمز يف ألفاظ األداء فمن ذلك أم يكتبون
  " .نا " أو " ثنا : " حدثنا 
  ".أرنا " أو " أنا : " أخربنا
  "حا " وينطق القارئ ا هكذا " ح " يرمزون له بـ : إلسناد إىل إسناد آخر حتويل ا

وحنوها بني رجال اإلسناد خطَّا ، وذلك ألجل االختصار ، لكن " قال " جرت العادة حبذف كلمة ) د
" فينبغي على القارئ أن يقول" حدثنا عبداهللا بن يوسف أخربنا مالك " ينبغي للقارئ التلفظ ا ، مثل 

  .يف أواخر اإلسناد اختصارا " أَنه " كما جرت العادة حبذف " قال أخربنا مالك
__________  

  .أي نسخة شيخه األصلية اليت أخذ منها) ١(

)١/٩٠(  

  

وذلك تصحيحاًَ للكالم " أنه قال " فيقول " أنه " فينبغي للقارئ النطق بـ " عن أيب هريرة قال " مثل 
  .من حيث اإلعراب 

  :لة يف طلب احلديث  الرح-٧
لقد اعتين سلفنا باحلديث عناية ليس هلا نظري ، وصرفوا يف مجعه وضبطه من االهتمام واجلهد والوقت ما 

ال يكاد يصدقه العقل ، فبعد أن جيمع أحدهم احلديث من شيوخ بلده يرحل إىل بالد وأقطار أخرى 
 مشاق السفر وشظف العيش بنفس قريبة أو بعيدة ليأخذ احلديث من شيوخ تلك البالد ، ويتجشم

مجع فيه من أخبار الصحابة " الرحلة يف طلب احلديث " راضية وقد صنف اخلطيب البغدادي كتاباً مساه 



والتابعني فمن بعدهم يف الرحلة يف طلب احلديث ما يعجب اإلنسان لسماعه ، فمن أحب مساع تلك 
  .ب العلم ، شاحذ هلممهم مقَو لعزائمهم األخبار الشيقة فعليه بذلك الكتاب فانه منشط لطال

  : أنواع التصنيف يف احلديث -٨
جيب على من جيد يف نفسه املقدرة على التصنيف يف احلديث ـ وغريه ـ أن يقوم بالتصنيف وذلك 
جلمع املتفرق ، وتوضيح املشكل ، وترتيب غري املرتب ، وفهرسة غري املفهرس مما يسهل على طلبة 

فادة منه بأيسر طريق وأقرب وقت ، وليحذر إخراج كتابه قبل ذيبه وحتريره وضبطه ، احلديث االست
  .وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه تكثر فائدته 

  :هذا وقد صنف العلماء احلديث على أشكال متنوعة، فمن أشهر أنواع التصنيف يف احلديث ما يلي
 من العقائد والعبادات واملعامالت والسري اجلامع كل كتاب جيمع فيه مؤلفه مجيع األبواب: اجلوامع

  ".اجلامع الصحيح للبخاري " واملناقب والرقاق والفنت وأخبار يوم القيامة مثل 
كل كتاب مجع فيه مرويات كل صحايب على حدة من غري النظر إىل املوضوع الذي : املُسند : املسانيد 

  " .بل مسند اإلمام أمحد بن حن" مثل : يتعلق فيه احلديث 

)١/٩١(  

  

وهي الكتب املصنفة على أبواب الفقه ، لتكون مصدراً للفقهاء يف استنباط األحكام ، وختتلف : السنن
عن اجلوامع بأا ال يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسري واملناقب وما إىل ذلك ، بل هي مقصورة على 

  " .سنن أيب داود " أبواب الفقه وأحاديث األحكام ، مثل 
املُعجم كل كتاب مجع فيه مؤلفه احلديث مرتباً علي أمساء شيوخه على ترتيب حروف اهلجاء : املعاجم 

  .الطرباين ، وهي املعجم الكبري واألوسط والصغري " املعاجم الثالثة " غالباً ، مثل 
العلل " كتب العلل هي الكتب املشتملة على األحاديث املعلولة مع بيان عللها ، وذلك مثل : العلل 

  " .العلل للدارقطين " و " البن أيب حامت 
اجلزء كل كتاب صغري جمع فيه مرويات راو واحد من رواة احلديث ، أو جمع فيه ما يتعلق : األجزاء 

  .للبخاري " جزء رفع اليدين يف الصالة " مبوضوع واحد على سبيل االستقصاء ، مثل 
 حديث الذي يدل على بقيته ، مث يذكر أسانيد كل كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل: األطراف 

  .للمزي " حتفة األشراف مبعرفة األطراف " منت من املتون إما مستوعباً أو مقيداًَ هلا ببعض الكتب ، مثل 
املُستدرك كل كتاب مجع فيه مؤلفه األحاديث اليت استدركها على كتاب آخر مما فاتته : املُستدركات 

  .أليب عبداهللا احلاكم " املستدرك على الصحيحني  " على شرطه ، مثل
املُستخرج كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغريه من املؤلفني بأسانيد لنفسه : املُستخرجات 



املستخرج على الصحيحني " من غري طريق املؤلف األول ، ورمبا اجتمع معه يف شيخه أو من فوقه مثل 
  .صبهاين أليب نعيم األ" 

  املبحثُ الرابع
  )١(صفة رواية احلديث 

  : املراد ذه التسمية-١
__________  

سأحبث هذا املوضوع باختصار أيضا ألن بعض جزئياته كانت ضرورية يف عصر الرواية أما يف هذه ) ١(
  .ن األزمان فتعترب دراستها من باب دراسة تاريخ الرواية وهي الزمة لذوي االختصاص يف هذا الف

)١/٩٢(  

  

املراد ذا العنوان بيان الكيفية اليت يروي ا احلديث واآلداب اليت ينبغي التحلي ا وما يتعلق بذلك 
  :،وقد تقدم شيء من ذلك يف املباحث السابقة ، وإليك ما بقي 

  هل جتوز رواية الراوي من كتابه إذا مل حيفظ ما فيه ؟
  .من شدد فأفرط، ومنه من تساهل ففرط ومنهم من اعتدل فتوسط هذا أمر اختلف فيه العلماء، فمنهم 

روى ذلك عن مالك وأيب حنيفة " ال حجة إال فيما رواه الراوي من حفظه : " فقالوا: فأما املتشددون
  .وأيب بكر الصيدالين الشافعي

  .فقوم رووا من نسخ غري مقابلة بأصوهلا ، منهم ابن لَهيعة : وأما املتساهلون 
إذا قام الراوي يف التحمل واملقابلة مبا تقدم من : فقالوا ) وهم اجلمهور : ( ا املعتدلون املتوسطون وأم

الشروط جازت الرواية من الكتاب ، وان غاب عنه الكتاب ، إذا كان الغالب على الظن سالمته من 
  .التغيري والتبديل السيما إن كان ممن ال خيفي عليه التغيري غالباً 

  :واية الضرير الذي ال حيفظ ما مسعه حكم ر-٣
إذا استعان الضرير الذي ال حيفظ ما مسعه بثقة يف كتابه احلديث الذي مسعه وضبطه واحملافظة على 

الكتاب ، واحتاط عند القراءة عليه حبيث يغلب على ظنه سالمته من التغيري، صحت روايته عند األكثر 
  .، ويكون كالبصري األمي الذي ال حيفظ 

  : رواية احلديث باملعىن وشروطها -٤
  .اختلف السلف يف رواية احلديث باملعين، فمنهم من منعها ومنهم من جوزها

  .فمنعها طائفة من أصحاب احلديث والفقه واألصول ، منهم ابن سريين وأبو بكر الرازي 
ربعة لكن إذا وأجازها مجهور السلف واخللف من احملدثني وأصحاب الفقه واألصول، منهم األئمة األ



  .قطع الراوي بأداء املعين
  :مث إن من أجاز الراوية باملعىن اشترط هلا شروطا وهي

  .أن يكون الراوي عاملاً باأللفاظ ومقاصدها 
  .أن يكون خبرياً مبا يحيل معانيها 

)١/٩٣(  

  

، وتغيري األلفاظ اليت هذا كله يف غري املصنفات ، أما الكتب املصنفة فال جيوز رواية شيء منها باملعين 
وإن كان مبعناها ألن جواز الرواية باملعىن كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات ، فيها 

  .، أما بعد تثبيت األحاديث يف الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها باملعين 
  ".أو شبهه " أو " أو حنوه " أو  " أو كما قال" هذا وينبغي للراوي باملعىن أن يقول بعد روايته احلديث 

  : اللحن يف احلديث وسببه -٥
  :اللحن يف احلديث، أي اخلطأ يف قراءته، وأبرز أسباب اللحن

فعلى طالب احلديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن : عدم تعلم النحو واللغة ) أ 
ثَلُ الذي يطلب احلديث وال يعرف النحو م" والتصحيف ، فقد روي اخلطيب عن محاد بن سلمه قال 

  )١" (مثل احلمار عليه مخالة ال شعري فيها 
مر بنا أن لتلقي احلديث وحتمله عن : األخذ من الكتب والصحف ، وعدم التلقي عن الشيوخ ) ب

 الشيوخ طرقاً بعضها أقوي من بعض ، وأن أقوي تلك الطرق السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه ،
فعلى املشتغل باحلديث أن يتلقي حديث رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ، من أفواه أهل املعرفة 

والتحقيق حىت يسلم من التصحيف واخلطأ ،وال يليق بطالب احلديث أن يعمد إىل الكتب والصحف 
ال : "  قدمياً فيأخذ منها ويروي عنها وجيعلها شيوخه ، فانه تكثر أخطاؤه وتصحيفاته، لذا قال العلماء

 يفحوال احلديث من ص يفحص٢" (تأخذ القرآن من م(  
  غريب احلديث

  : تعريفه-١
الغريب يف اللغة ، هو البعيد عن أقاربه ، واملراد به هنا األلفاظ اليت خفي معناها ، قال صاحب : لغة) أ

  )٣" (غَرب كَكَرم ، غَمض وخفى : " القاموس 
__________  

  ١٠٦ ـ ص ٢ تدريب الراوي جـ )١(
املصحفي الذي يأخذ القرآن من املصحف وال يتلقي القرآن عن القراء والشيوخ ، والصحفي هو ) ٢(



  .الذي يأخذ احلديث من الصحب وال يتلقاه عن الشيوخ 
   .١١٥ ـ ص ١القاموس جـ ) ٣(

)١/٩٤(  

  

  .من الفهم لقلة استعماهلاهو ما وقع يف منت احلديث من لفظة غامضة بعيدة : اصطالحاً) ب
  : أمهيته وصعوبته-٢

وهو فن مهم جداً ، يقْبح جهله بأهل احلديث ، لكن اخلوض فيه صعب ، فليتحر خائضه ، وليتق اهللا أن 
يقْدم على تفسري كالم نبيه صلي اهللا عليه وسلم مبجرد الظنون ، وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت 

.  
   : أجود تفسريه-٣

وأجود تفسريه ما جاء مفسراً يف رواية أخرى، مثل حديث عمرانَ بن حصين رضي اهللا عنه يف صالة 
  )١" (صلِّ قائماً، فان مل تستطع فقاعداً، فإن مل تستطع فعلى جنبٍ " املريض 

 ر قولَهبٍ" وقد فَسنلَى جرضي اهللا عنه ، ولفظه " ع ليبِه ا" حديثُ عنلة على جبألمين مستقبل الق
  )٢" (بوجهة 

  : أشهر املصنفات فيه -٤
  .غريب احلديث، أليب عبيد القاسم بن سالَّم) أ
  .النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري ، وهو أجود كتب الغريب ) ب
  .الدر النثري للسيوطي ، وهو تلخيص للنهاية ) ج
  .الفائق ، للزخمشري ) د
- - -  

  لثاينالفصل ا
  آداب الرواية
  .آداب احملدث: املبحث األول
  .آداب طالب احلديث: املبحث الثاين
  املبحثُ األول
  آداب احملدث

  : مقدمة-١
مبا أن االشتغال باحلديث من أفضل القربات إىل اهللا تعاىل وأشرف الصناعات ، فينبغي على من يشتغل 



اسن الشيم ، ويكون مثاال صادقاً ملا يعلمه الناس ، به وينشره بني الناس أن يتحلي مبكارم األخالق وحم
  .مطبقاً له على نفسه قبل أن يأمر به غريه 

  : ابرز ما ينبغي أن يتحلي به احملدث -٢
  .تصحيح النية وإخالصها، وتطهري القلب من أغراض الدنيا، كحب الرئاسة أو الشهرة) أ
  . اهللا صلي اهللا عليه وسلم مبتغياً جزيل األجرأن يكون أكرب مهه نشر احلديث، والتبليغ عن رسول) ب
  .أال حيدث حبضرة من هو أوىل منه، لِسنه أو علْمه) ج
  .أن يرشد من سأله عن شيء من احلديث ـ وهو يعلم أنه موجود عند غريه ـ إىل ذلك الغري) د

__________  
  .البخاري ) ١(
  .سنن الدارقطين ) ٢(

)١/٩٥(  

  

  .ديث أحد لكونه غري صحيح النية ، فانه يرجى له صحتها أال ميتنع من حت) هـ
  .أن يعقد جملساً إلمالء احلديث وتعليمه إذا كان أهال لذلك، فان ذلك أعلى مراتب الراوية) و
  : ما يستحب فعله إذا أراد حضور جملس اإلمالء -٣
  .أن يتطهر ويتطيب ويسرح حليته ) أ
  .يماً حلديث رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم أن جيلس متمكناً بوقار وهيبة ، تعظ) ب
  .أن يقْبِل على احلاضرين كلهم، وال خيص بعنايته أحداً دون أحد) ج
أن يفتتح جملسه وخيتمه بتحميد اهللا تعاىل والصالة على النيب صلي اهللا عليه وسلم ودعاء يليق باحلال ) د
.  

  .فهمونه من احلديثأن يتجنب ما ال حتتمله عقول احلاضرين أو ما ال ي) هـ
  .أن خيتم اإلمالء حبكايات ونوادر ، لترويح القلوب وطرد السأم ) و
   ما هي السن اليت ينبغي للمحدث أن يتصدي للتحديث فيها ؟-٤

  .اختلف يف ذلك 
  .فقيل مخسون ، وقيل أربعون ، وقيل غري ذلك 

   كانوالصحيح أنه مىت تأهل واحتيج إىل ما عنده جلس للتحديث يف أي سن
  : أشهر املصنفات فيه -٥
  .للخطيب البغدادي" اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) " أ



  .البن عبد الرب" جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي يف روايته ومحله ) " ب
  املبحثُ الثَاين

  آداب طالب احلديث
  :مقدمة

اآلداب العالية واألخالق الكرمية اليت املراد بآداب طالب احلديث ، ما ينبغي أن يتصف به الطالب من 
تناسب شرف العلم الذي يطلبه ،وهو حديث رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ، فمن هذه اآلداب ما 

  .يشترك فيها مع احملدث ، ومنها ما ينفرد ا عنه 
  :اآلداب اليت يشترك فيها مع احملدث 

  .تصحيح النية واإلخالص هللا تعاىل يف طلبه 
أن تكون الغاية من طلبه التوصل إىل أغراض الدنيا ، فقد أخرج أبو داود وابن ماجة من احلذر من 

من تعلم علماً مما يبتغي به وجه اهللا : " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم : حديث أيب هريرة قال 
  " .امة تعاىل ، ال يتعلمه إال ليصيب به غَرضاً من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القي

  .العمل مبا يسمعه من األحاديث

)١/٩٦(  

  

  : اآلداب اليت ينفرد ا عن احملدث-٣
  .أن يسأل اهللا تعاىل التوفيق والتسديد والتيسري واإلعانة على ضبطه احلديث وفهمه ) أ
  .أن ينصرف إليه بكليته ، ويفرغ جهد ، يف حتصيله ) ب
  . وعلماً وديِناًأن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسناداً) ج
أن يعظم شيخه، ومن يسمع منه ويوقِّره، فذلك من إجالل العلم وأسباب االنتفاع، وأن يتحرى ) د

  .رضاه، ويصرب على جفائه لو حصل
أن يرشد زمالءه وإخوانه يف الطلب إىل ما ظفر به من فوائد ، وال يكتمها عنهم ، فان كتمان ) هـ

  .ؤم يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء ، ألن الغاية من طلب العلم نشره الفوائد العلمية على الطلبة لُ
أال مينعه احلياء أو الكبر من السعي يف السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممن دونه يف السن أو ) و

  .املرتلة
يظفر عدم االقتصار على مساع احلديث وكتابته دون معرفته وفهمه ، فيكون قد أتعب نفسه دون أن ) ز

  .بطائل 
أن يقدم يف السماع والضبط والتفهم الصحيحني مث سنن أيب داود والترمذي والنسائي مث السنن ) ح



الكربى للبيهقي مث ما متس احلاجة إليه من املسانيد واجلوامع كمسند أمحد وموطأ مالك، ومن كتب 
لتعديل البن أيب حامت، ومن ضبط العلل، علل الدارقطين، ومن األمساء التاريخ الكبري للبخاري واجلرح وا

  .األمساء كتاب ابن ماكوال ومن غريب احلديث النهاية البن األثري
  الباب الرابع

به ا يتعلقاإلسناد وم  
  .لطائف اإلسناد: الفصل األول
  .معرفة الرواة: الفصل الثاين
  الفصل األول
  لطائف اإلسناد

  .اإلسناد العايل والنازل
  .املسلسل

  . عن األصاغر رواية األكابر
  .رواية اآلباء عن األبناء 
  .رواية األبناء عن اآلباء 
  .املُدبج ورواية األقْران

  .السابق والالحق
  اإلسناد العايل والنازل

   ـ١ـ 
  : متهيد-١

)١/٩٧(  

  

اإلسناد خصيصة فاضلة هلذه األمة ،وليست لغريها من األمم السابقة ،وهو سنة بالغة مؤكدة، فعلى 
اإلسناد من الدين ، ولوال اإلسناد : " لم أن يعتمد عليه يف نقل احلديث واألخبار، قال ابن املبارك املس

كما أن طلب العلوَِ فيه سنة أيضاً ، قال " اإلسناد سالح املؤمن : " وقال الثوري " لقال من شاء ما شاء 
ن أصحاب عبداهللا ابن مسعود كانوا أل" طلب اإلسناد العايل سنة عمن سلَف : " أمحد بن حنبل 

يرحلون من الكوفة إىل املدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه ، ولذلك استحبت الرحلة يف طلب 
احلديث ، ولقد رحل غري واحد من الصحابة يف طلب علو اإلسناد ، منهم أبو أيوب وجابر رضي اهللا 

  .عنهما 



  : تعريفه-٢
  ".الرتول " ضد الرتول ، النازل اسم فاعل من " لعلُو ا" العايل اسم فاعل من : لغة ) أ
  :اصطالحاً) ب
  .هو الذي قَلَّ عدد رجاله بالنسبة إىل سند آخر يرد به ذلك احلديث بعدد أكثر:  اإلسناد العايل-١
  .هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إىل سند آخر يرِد به ذلك احلديث بعدد أقل:  اإلسناد النازل-٢
  :قسام العلو أ-٣

  :يقسم العلو إىل مخسة أقسام، واحد منها علو مطْلَق، والباقي علو نِسيب وهي
  :القُرب من رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف ) أ

  .وهذا هو العلو املطلق ، وهو أجلُّ أقسام العلو 
 اهللا صلي اهللا عليه وسلم، مثل وإن كثر بعده العدد إىل رسول:القرب من إمام من أئمة احلديث ) ب

  .القرب من األعمش أو ابن جريج أو مالك أو غريهم ، مع الصحة ونظافة اإلسناد أيضاً 
  :القرب بالنسبة إىل رواية أحد الكتب الستة أو غريها من الكتب املعتمدة ) ج

  .وهو ما كثر اعتناء املتأخرين به من املوافقة واإلبدال واملساواة واملصافحة
  .هي الوصول إىل شيخ أحد املصنفني من غري طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه:  فاملوافقة-١

)١/٩٨(  

  

روي البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا ، فلو رويناه من " ما قاله ابن حجر يف شرح النخبة : مثاله 
) ٢(ث بعينه من طريق أيب العباس السراج كان بيننا وبني قتيبة مثانية ، ولو روينا ذلك احلدي) ١(طريقه 

عن قتيبة مثال لكان بيننا وبني قتيبة فيه سبعة ، فقد حصلت لنا املوافقة مع البخاري يف شيخه بعينه مع 
  )٣" (علو اإلسناد على اإلسناد إليه 

طريقه هو الوصول إىل شيخ شيخِ أحد املصنفني من غري طريقه بعدد أقل مما لو روي من :  البدل-٢
  .عنه

عن ) ٤(كأَنْ يقع لنا ذلك اإلسناد بعينه ، من طريق أخرى إىل القَعنيب : " ما قاله ابن حجر : مثاله 
  .مالك ، فيكون القَعنيب فيه بدال من قتيبة 

  .هي استواء عدد اإلسناد من الراوي إىل آخره مع إسناد أحد املصنفني :  املساواة-٣
كأَنْ يروي النسائي مثالً حديثاً يقع بينه وبني النيب صلي اهللا عليه وسلم فيه " : ما قاله ابن حجر :مثاله

أَحد عشر نفْساً ، فيقع لنا ذلك احلديث بعينه بإسناد آخر ، بيننا وبني النيب صلي اهللا عليه وسلم فيه 
  "أَحد عشر نفسا ، فنساوي النسائي من حيث العدد 



  : املصافحة-٤
وسميت مصافحةً ألن .  اإلسناد من الراوي إىل آخره مع إسناد تلميذ أحد املصنفني هي استواء عدد

  .العادة جرت يف الغالب باملصافحة بني من تالَقَيا
  :العلو بتقدم وفاة الراوي) د

فما ارويه عن ثالثة عن البيهقي عن احلاكم أعلى من أن أرويه عن ثالثة عن : " ومثاله ما قاله النووي 
  )٥(أيب بكر بن خلف عن احلاكم ، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف 

أي بتقدم السماع من الشيخ، فمن مسع منه متقدماً كان أعلى ممن مسع منه : العلو بتقدم السماع) هـ
  .بعده

__________  
  .أي من طريق البخاري ) ١(
  .احد شيوخ البخاري ) ٢(
   .٦١شرح النخبة ص ) ٣(
  .شيخ شيخ البخاري القعنيب هو ) ٤(
هـ وتويف ابن ٤٥٨ ، هذا وقد تويف البيهقي سنة ١٦٨ ـ ص ٢التقريب بشرح التدريب جـ) ٥(

  .هـ ٤٨٧خلف سنة 

)١/٩٩(  

  

أن يسمع شخصان من شيخ، ومساع أحدمها منذ ستني سنة مثالً، واآلخر منذ أربعني سنة، : مثاله
  .تأكد ذلك يف حق من اختلط شيخه أو خرِفوتساوي العدد إليهما، فاألول أعلى من الثاين، وي

  : أقسام الرتول-٤
  .أقسام الرتول مخسة، وتعرف من ضدها، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام الرتول

   هل العلو أفضل أو الرتول ؟-٥
 عن احلديث، العلو أفضل من الرتول على الصحيح الذي قاله اجلمهور، ألنه يبعد كثرةَ احتمال اخلَلَل) أ

  .وهذا إذا تساوي اإلسناد يف القوة" الرتول شؤم " والرتول مرغوب عنه، قال ابن املديين 
  )١(ويكون الرتول أفضل إذا متيز اإلسناد النازل بفائدة ) ب
  : أشهر املصنفات فيه -٦

تصنيف أجزاء ال توجد مصنفات خاصة يف األسانيد العالية أو النازلة بشكل عام ، لكن افرد العلماء بال
ويعنون ا األحاديث اليت فيها بني املصنف وبني رسول اهللا صلى اهللا " الثُالثيات " أطلقوا عليها اسم 



عليه وسلم ثالثة أشخاص فقط ، ويف ذلك إشارة إىل اهتمام العلماء باألسانيد العوايل ، فمن تلك 
  .الثالثيات 

  .ثالثيات البخاري، البن حجر
  .نبل ، للسفَّاريين ثالثيات أمحد بن ح

  املسلْسلْ
   ـ٢ـ 
  : تعريفه-١
وهي اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلِْسلَة احلديد، وكأنه مسى " السلْسلَة " اسم مفعول من : لغة) أ

  .بذلك لشبهه بالسلِْسلة من ناحية االتصال والتماثل بني األجزاء
  .لة للرواة تارة، وللرواية تارة أخرىهو تتابع رجال إسناده على صفة أو حا: اصطالحاً) ب
  : شرح التعريف-٢

  :أي أن املسلسل هو ما توايل رواة إسناده على
  .االشتراك يف صفة واحدة هلم 

  .أو االشتراك يف حالة واحدة هلم أيضاً 
  .أو االشتراك يف صفة واحدة للرواية

  : أنواعه-٣
املسلسل بأحوال الرواة ، واملسلسل بصفات : يتبني من شرح التعريف أن أنواع املسلسل ثالثة وهي 

  .الرواة ، واملسلسل بصفات الرواية ، وإليك فيما يلي بيان هذه األنواع 
__________  

  .كأن يكون رجاله أوثق من رجال اإلسناد العايل أو أحفظ أو أفقه ) ١(

)١/١٠٠(  

  

  :املسلسل بأحوال الرواة 
  .أو أقوال وأفعال معاً وأحوال الرواة ، أما أقوال أو أفعال ، 

يا : " مثل حديث معاذ ابن جبل أن النيب صلي اهللا عليه وسلم قال له : املسلسل بأحوال الرواة القولية 
فقد تسلسل " اللهم أَعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : معاذ إين أحبك فقل يف دبر كل صالة 

  )١(وأنا أحبك ، فَقُلْ " بقول كل من رواته 
شبك بيدي أبو القاسم صلي اهللا عليه : " مثل حديث أيب هريرة قال: لسل بأحوال الرواة الفعليةاملس



  )٢(فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه " خلق اهللا األرض يوم السبت : " وسلم وقال
 صلي اهللا عليه قال رسول اهللا: مثل حديث أنس قال : املسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معاً 

ال جيد العبد حالوة اإلميان حىت يؤمن بالقدر خريه وشره حلْوِه ومره وقبض رسول اهللا صلي : " وسلم 
تسلسل بقبض كل راو ) ٣" (آمنت بالقَدر خريه وشره حلوه ومره : اهللا عليه وسلم على حليته وقال 
  . وحلوه ومره آمنت بالقدر خريه وشره: من رواته على حليته ، وقوله 

  :املسلسل بصفات الرواة 
  .أما قولية أو فعلية : وصفات الرواة 

مثل احلديث املسلسل بقراءة سورة الصف فقد تسلسل بقول كل راو : املسلسل بصفات الرواة القولية 
بة بل وصفات الرواة القولية وأحواهلم القولية متقار: " هذا وقد قال العراقي " فقرأها فالن هكذا : " 

  .متماثلة 
أو اتفاق امسائهم ، " املُحمدين " كاتفاق أمساء الرواة ، كاملسلسل بـ : املسلسل بصفات الرواة الفعلية 

  .كاملسلسل بالفقهاء أو احلفاظ أو اتفاق نِسبتهم كالدمشقيني أو املصريني 
داء ، أو بزمن الرواية ، أو مكاا وصفات الراوية إما أن تتعلق بصيغ األ: املسلسل بصفات الرواية ) ج
.  

  " .أخربنا "أو " مسعت" مثل حديث مسلسل بقول كل من رواته : املسلسل بصيغ األداء 
__________  

  .أخرجه أبو داود ، يف الوتر ) ١(
   .٤٢أخرجه احلاكم مسلسال يف معرفة علوم احلديث ص ) ٢(
   .٤٠ص أخرجه مسلسال احلاكم يف معرفة علوم احلديث ) ٣(

)١/١٠١(  

  

  .كاحلديث املسلسل بروايته يوم العيد : املسلسل بزمان الرواية 
  .كاحلديث املسلسل بإجابة الدعاء يف املُلْتزِم : املسلسل مبكان الرواية 

  : أفضله -٤
  .وأفضله ما دل على االتصال يف السماع وعدم التدليس 

  : من فوائده -٥
  .اة اشتماله على زيادة الضبط من الرو

   هل يشترط وجود التسلسل يف مجيع اإلسناد ؟-٦



هذا مسلسل : " ال يشترط ذلك ، فقد ينقطع التسلسل يف وسطه أو آخره ، لكن يقولون يف هذه احلالة 
  " .إىل فالن 

  : ال ارتباط بني التسلسل والصحة-٧
حاً من غري طريق فقَلَّما يسلم املسلسل من خلل يف التسلسل، أو ضعف، وإن كان أصل احلديث صحي

  .التسلسل
  : أشهر املصنفات فيه -٨
  .حديثاً / ٨٥/ املُسلْسالت الكربى للسيوطي ، وقد اشتملت على ) أ
/ ٢١٢/ املناهل السلْسلَة يف األحاديث املُِسلِْسلَة ، حملمد عبدالباقي األيويب ، وقد اشتملت على ) ب

  .حديثاً 
  رواية األكابر عن األصاغر

   ـ٣ـ 
  )١: (عريفه ت-١
  .رواية الكبار عن الصغار : واملعين " أَصغر " واألصاغر مجع " أَكَبر " األكابر مجع : لغة ) أ
  .رواية الشخص عمن هو دونه يف السن والطبقة أو يف العلم واحلفظ: اصطالحاً) ب
  : شرح التعريف -٢

نيف الطبقة كراوية الصحابة عن أي أن يروي الراوي عن شخص هو أصغر منه سناً وأدىن طبقة، والد و
أو يروي عمن هو أقل منه علماً وحفظاً ، كرواية عامل حافظ عن شيخ ولو كان ذاك . التابعني وحنو ذلك

الشيخ كبرياً يف السن ، هذا وينبغي التنبه إىل أن الكبر يف السن أو القدم يف الطبقة وحده ، أي بدون 
 ال يكفي ألن يسمي رواية أكابر عن أصاغر ، واألمثلة التالية توضح املساواة يف العلم عمن يروي عنه

  .ذلك 
  : أقسامه وأمثلتها-٣

  :ميكن أن نقسم رواية األكابر عن األصاغر إىل ثالثة أقسام وهي
  ).أي مع العلم واحلفظ أيضاً . ( أن يكون الراوي أكرب سناً وأقدم طبقة من املَروِي عنه

__________  
  .اء عائد هلذا النوع من علوم احلديث اهل) ١(

)١/١٠٢(  

  



  .أن يكون الراوي أكرب قَدراً ـ ال سناً ـ من املروي عنه، كحافظ عامل عن شيخ كبري غري حافظ
  )١.(رواية مالك عن عبداهللا بن دينار : مثل 
  .أن يكون الراوي أكرب سناً وقَدراً من املروي عنه، أي أكرب وأعلم منه) ج

  )٢(ية البرقاين عن اخلطيب روا: مثل 
  : من رواية األكابر عن األصاغر -٤
  .كرواية العبادلة وغريهم عن كعب األحبار : رواية الصحابة عن التابعني ) أ
  .كرواية حييي بن سعيد األنصاري عن مالك : رواية التابعي عن تابِعيه ) ب
  : من فوائده -٥
  .ه أفضل وأكرب من الراوي لكونه األغلبإال يتوهم أنَّ املروِي عن) أ
  .إال يظَن أن يف السند انقالباً ، ألن العادة جرت برواية األصاغر عن األكابر ) ب
  : أشهر املصنفات فيه -٦
للحافظ أيب يعقوب اسحق بن إبراهيم الوراق " ما رواه الكبار عن الصغار واآلباء عن األبناء " كتاب ) أ

  .هـ٤٠٣املتوىف سنة 
  رواية اآلباء عن األبناء

   ـ٤ـ
  : تعريفه-١

  .أن يوجد يف سند احلديث أَب يروي احلديث عن ابنه 
  : مثاله-٢

حديث رواه العباس بن عبد املطلب عن أبنه الفضل أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم مجع بني 
  .الصالتني باملزدلفة 

  : من فوائده -٣
و خطأ ، ألن األصل أن يروي االبن عن أبيه ، وهذا النوع مع النوع الذي أال يظَن أن يف السند انقالباً أ

  .قبله يدل على تواضع العلماء ، وأخذهم العلم من أي شخص ، وإن كان دوم يف القَدر والسن 
  : أشهر املصنفات فيه -٤

  .للخطيب البغدادي " رواية اآلباء عن األبناء " كتاب 
  رواية األبناء عن اآلباء

   ـ٥ـ 
  : تعريفه-١

  .أن يوجد يف سند احلديث ابن يروي احلديث عن أبيه فقط ، أو عن أبيه عن جده 
  : أمهه-٢



  .وأهم هذا النوع ما مل يسم فيه األب أو اجلَد ، ألنه حيتاج إىل البحث ملعرفة امسه 
  : أنواعه-٣

__________  
  .فقط ، وان كان اكرب سناً من مالك فمالك إمام حافظ ، وعبداهللا بن دينار شيخ راو ) ١(
  .ألن الربقاين أكرب سناً من اخلطيب ، وأعظم قدراً منه ألنه شيخه ومعلمه وأعلم منه ) ٢(

)١/١٠٣(  

  

  .هو نوعان
  .وهو كثري) أي بدون الرواية عن اجلَد ( رواية الراوي عن أبيه فحسب ) أ

  )١(رواية أيب العشراء عن أبيه : مثاله 
رواية عمرو بن شعيب عن : مثاله .  الراوي عن أبيه عن جده، أو عن أبيه عن جده فما فوقهرواية) ب

  )٢.(أبيه عن جده 
  : من فوائده-٤
  .البحث ملعرفة اسم األب أو اجلَد إذا مل يصرح بامسه) أ
  .بيان املراد من اجلَد ، هل هو جد االبن أو جد األب ) ب
  : أشهر املصنفات فيه -٥
  .رواية األبناء عن آبائهم ، أليب نصر عبيد اهللا بن سعيد الوائلي ) أ
  .جزء من روي عن أبيه عن جده ، البن أيب خيثَمةَ ) ب
  .كتاب الوشي املعلم يف من روي عن أبيه عن جده عن النيب صلي اهللا عليه وسلم للحافظ العالئي ) ج

  املُدبج ورواية األقْران
   ـ٦ـ 
  :ألقْران تعريف ا-١
  )٣(مبعىن املَصاحب، كما يف القاموس " قَرِين " األقران مجع : لغة) أ
  ).٤(املتقاربون يف السن واإلسناد: اصطالحاً) ب
  : تعريف رواية األقران-٢

  .أن يروي أحد القريتني عن اآلخر 
  .ملسعرٍ رواية عن التيمي رواية سليمان التيمي عن مِسعر بن كدام ، فهما قرينان ، لكن ال نعلم : مثل 
  : تعريف املُدبج-٣



مبعىن التزيني والتدبيج مشتق من ديباجيت الوجه أي اخلدين ، وكأن " التدبِيج " اسم مفعول من : لغة) أ
  .املُدبج سمى بذلك لتساوي الراوي واملروي عنه ، كما يتساوي اخلُدان 

  .كل واحد منهما عن اآلخرأن يروي القرينان : اصطالحاً) ب
  : أمثلة املدبج-٤

__________  
  .اختلف يف امسه واسم أبيه على أقوال ، أشهرها أنه اسامه بن مالك ) ١(
فجده عمرو " عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاصي " عمرو هذا نسبة هكذا ) ٢(

يعود على شعيب فيكون " جده " ن الضمري يف هو حممد ، لكن العلماء وجدوا من التتبع واالستقراء أ
  .عبداهللا بن عمرو الصحايب املشهور " جده"املراد يف 

   .٢٦٠ ـ ص ٤جـ) ٣(
  .التقارب يف اإلسناد أن يكونوا قد أخذوا عن شيوخ من طبقة واحدة ) ٤(

)١/١٠٤(  

  

  .يف رواية عائشة عن أيب هريرة، ورواية أيب هريرة عن عائشة: يف الصحابة) أ 
  .رواية الزهري عن عمر بن عبدالعزيز ورواية عمر بن عبدالعزيز عن الزهري: يف التابعني) ب
  .رواية مالك عن األوزاعي ، ورواية األوزاعي عن مالك : يف أتباع التابعني) ج
  : من فوائده -٥
  )٢".(الواو " بـ " عن " أال يظن إبدال ) ب) ... ... ١. (أال يظن الزيادة يف اإلسناد ) أ
  : أشهر املصنفات فيه -٦
  .املدبج ، للدارقطين ) أ
  .رواية األقران ، أليب الشيخ األصبهاين ) ب

  السابق والالحق
   ـ٧ـ 
  : تعريفه-١
مبعىن املتأخر، " اللَّحاق " مبعين املتقدم، والالحق اسم فاعل من " السبق " السابق اسم فاعل من : لغة) أ

  .موتاً، والراوي املتأخر موتاًواملراد بذلك الراوي املتقدم 
  .أن يشترك يف الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بني وفاتيهما: اصطالحاً) ب
  : مثاله-٢



، اشترك يف الرواية عنه البخاري واخلَفاف ، وبني وفاتيهما مائة وسبع )٣(حممد بن إسحق السراج ) أ
  )٤(وثالثون سنة أو أكثر 

واية عنه الزهري وأمحد بن إمساعيل السهمي ، وبني وفاتيهما مائة اشترك يف الر: اإلمام مالك ) ب
وتوضيح ذلك أن . ٢٥٩ وتويف السهمي سنة ١٢٤ومخس وثالثون سنة ، ألن الزهري تويف سنة 

  .الزهري أكرب سناً من مالك 
__________  

رس هذا النوع أن ألن األصل أن يروي التلميذ عن شيخه ، فإذا روي عن قرينه رميا ظن من مل يد) ١(
  .ذكر القرين املروي عنه زيادة من الناسخ 

حدثنا فالن و فالن ، فأخطأ فقال ، : أي أال يتوهم السامع أو القارئ هلذا اإلسناد أن أصل الرواية ) ٢(
  .حدثنا فالن عن فالن 

  . سنة ٩٧وعاش ٣١٣هـ وتويف سنة ٢١٦ولد السراج سنة ) ٣(
هـ ٣٩٣تويف أبو احلسني امحد بن حممد اخلفاف النيسابوري سنة هـ ، و٢٥٦تويف البخاري سنة ) ٤(

  .وقيل أربع وقيل مخس وتسعون وثالمثائة 

)١/١٠٥(  

  

ألنه من التابعني ،ومالك من أتباع التابعني ، فرواية الزهري عن مالك تعترب من باب رواية األكابر عن 
 هذا باإلضافة إىل أن السهمي عمر األصاغر كما مر ، على حني أن السهمي أصغر سناً من مالك ،

  .طويال ، إذ بلغ عمره حنو مائة سنة ، لذلك كان هذا الفرق الكبري بني وفاته ووفاة الزهري 
وبتعبري أوضح فان الراوي السابق يكون شيخاً هلذا املروي عنه، والراوي الالحق يكون تلميذاً له، 

  .ويعيش هذا التلميذ طويالً
  :من فوائده 

  .ير حالوة علو اإلسناد يف القلوب تقر) أ
  .أال يظن انقطاع سند الالحق 

  :أشهر املصنفات فيه 
  .كتاب السابق والالحق، للخطيب البغدادي

)١/١٠٦(  

  



  معرفة الرواة: الفصل الثاين 
  . معرفة الصحابة-١
  . معرفة التابعني-٢
   معرفة األخوة واألخوات-٣
  . املتفق واملفترق -٤
  .تلف املؤتلف واملخ-٥
  . املتشابه-٦
  . املهمل-٧
  . معرفة املبهمات-٨
  . معرفة الوحدان -٩
  . معرفة من ذكر بأمساء أو صفات خمتلفة-١٠
  . معرفة املفردات من األمساء والكىن واأللقاب -١١
  . معرفة أمساء من اشتهروا بكناهم -١٢
  . معرفة األلقاب-١٣
  . معرفة املنسوبني إىل غري آبائهم -١٤
  .ة النسب اليت علي خالف ظاهرها معرف-١٥
  . معرفة تواريخ الرواة-١٦
  . معرفة من خلط من الثقات -١٧
  . معرفة طبقات العلماء والرواة-١٨
  . معرفة املوايل من الرواة والعلماء -١٩
  . معرفة الثقات والضعفاء من الرواة -٢٠
  . معرفة أوطان الرواة وبلدام-٢١

)١/١٠٦(  

  

   معرفة الصحابة- ١ -
  : تعريف الصحايب- ١
  "الصاحب " و " الصحايب " ومنه " الصحبة " الصحابة لغة مصدر مبعين : لغة) أ 

  " .األصحاب"مبعين " الصحابة " وجيمع علي أصحاب وصحب ، وكثر استعمال ... 



من لقي النيب صلي اهللا عليه وسلم مسلماً ومات علي اإلسالم ، ولو ختللت ذلك ردة : اصطالحاً) ب
  .ي األصح عل
  : أمهيته وفائدته-٢

  .معرفة الصحابة علم كبري مهم عظيم الفائدة، ومن فوائده معرفة املتصل من املرسل... 
   مب تعرف صحبة الصحايب ؟-٣

  :تعرف الصحبة بأحد أمور مخسة وهي
  .كأيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب، وبقية العشرة املبشرين باجلنية: التواتر) أ 
  .كضمام بن ثَعلَبة ، وعكاشة بن محصن : الشهرة ) ب 
  .إخبار صحايب) ج 
  .إخبار ثقة من التابعني )د 

  )١(إخباره عن نفسه إن كان عدال، وكانت دعواه ممكنِة) هـ 
  : تعديل مجيع الصحابة- ٤

يعتد به والصحابة رضي اهللا عنهم كلهم عدول ، سواء من البس الفنت منهم أوال ، وهذا بإمجاع من ... 
أي جتنبهم عن تعمد الكذب يف الرواية واالحنراف فيها ، بارتكاب ما يوجب عدم : ، ومعين عدالتهم 

قبوهلا ، فينتج عن ذلك قبول مجيع روايام من غري تكليف البحث عن عدالتهم ، ومن البس الفنت 
م محلة الشريعة وخري أل. منهم حيمل أمره علي االجتهاد املأجور فيه لكل منهم حتسيناً للظن م 

  .القرون 
  : أكثرهم حديثاً - ٥

  :ستة من املكثرين، وهم علي التوايل
  .حديثاً ، وروي عنه أكثر من ثالمثائة رجل  / ٥٣٧٤/ روي : أبو هريرة ) أ ... 
  .حديثاً  / ٢٦٣٠/ روي : ابن عمر ) ب... 
  .حديثاً / ٢٢٨٦/ روي : أنس بن مالك) ح... 
  .أحاديث / ٢٢١٠/ روت : ملؤمننيعائشة أم ا) د... 
  .حديثاً  / ١٦٦٠/ روي : ابن عباس ) ه... 
  .حديثاً  / ١٥٤٠/ روي : جابر عبداهللا ) و... 
  : أكثرهم فتيا - ٦

انتهي : " وأكثرهم فتيا تروي هو ابن عباس ، مث كبار علماء الصحابة ، وهم ستة كما قال مسروق ... 
أيب بن كعب وزيد بن ثابت وأيب الدرداء وابن مسعود مث انتهي عمر وعلي و: علم الصحابة إىل ستة 

  ".علم الستة إىل علي وعبد اهللا بن مسعود
__________  



وذلك كأن يدعى الصحبة قبل مائة سنة من بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم، أما إذا ادعاها يف زمن ) ١(
عد الستمائة للهجرة، وهو يف احلقيقة شيخ فإنه ادعى الصحبة ب" رتن اهلندي" متأخر فال يقبل خربه مثل 

  ٤٥,١ ص - ٢دجال كما قال عنه الذهيب يف امليزان جـ 

)١/١٠٧(  

  

   من هم العبادلة ؟- ٧
من الصحابة ، ويبلغ عددهم حنو ثالمثائة صحايب ، لكن " عبداهللا " املراد بالعبادلة باألصل من امسهم 

  :ه عبداهللا ، وهم املراد م هنا أربعة من الصحابة كل منهم امس
  .عبداهللا بن عمر ) أ ... 
  .عبداهللا بن عباس ) ب... 
  .عبداهللا بن الزبري ) ج... 
  .عبداهللا بن عمرو بن العاص ) د... 

وامليزة هلؤالء أم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفام حىت احتيج إىل عملهم ، فكانت هلم املزية 
  .من الفتوى قيل هذا قول العبادلة والشهرة ، فإذا اجتمعوا علي شيء 

  : عدد الصحابة - ٨
ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة ، لكن هناك أقوال ألهل العلم يستفاد منها أم يزيدون علي 

قبض رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم عن : " مائة ألف صحايب ، وأشهر هذه األقوال أيب زرعة الرازي 
  )١".( من الصحابة ممن روي عنه ومسع منه مائة ألف وأربعة عشر ألفاً

  : عدد طبقام - ٩
اختلف يف عدد طبقام، فمنهم من جعلها باعتبار السبق إىل اإلسالم، أو اهلجرة أو شهود املشاهد 

  .الفاضلة، ومنهم من قسمهم باعتبار آخر، فكل قسمهم حسب اجتهاده
  .فقسمهم ابن سعد مخس طبقات ) أ ... 
  . احلاكم اثنيت عشرة طبقةوقسمهم) ب ... 
  : أفضلهم - ١٠

أفضلهم علي اإلطالق أبو بكر الصديق مث عمر رضي اهللا عنهما بإمجاع أهل السنة، مث عثمان مث علي، 
  "علي قول مجهور أهل السنة، مث متام العشرة، مث أهل بدر، مث أهل أحد، مث أهل بيعة الرضوان 

  : أوهلم إسالماً - ١١
  .أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه : ارمن الرجال األحر) أ



  .علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: من الصبيان) ب 
  .خدجية أم املؤمنني رضي اهللا عنها : من النساء ) ج 
  .زيد بن حارثة رضي اهللا عنه: من املوايل) د 
  .بالل بن رباح رضي اهللا عنه: من العبيد) هـ
  : آخرهم موتاً - ١٢

لة الليثي ، مات سنة مائة مبكة املكرمة ، وقيل أكثر من ذلك ، مث آخرهم موتاً أبو الطفيل عامر بن واث
  .قبله أنس بن مالك تويف سنة ثالث وتسعني بالبصرة 

  : أشهر املصنفات فيه -١٣
  .اإلصابة يف متييز الصحابة ، البن حجر العسقالين ) أ ... 
  .ري املشهور بابن األثريأسد الغابة يف معرفة الصحابة ، لعلي بن حممد اجلز) ب... 
  .االستيعاب يف أمساء األصحاب ، البن عبد الرب ) ح ... 

__________  
  ٢٢٠١ - ٢التقريب مع التدريب جـ ) ١(

)١/١٠٨(  

  

   معرفة التابعني- ٢ -
  : تعريف التابعي- ١
  .مبعين مشي خلفه" تبعه"التابعون مجع تابعي أو تابع، والتابع اسم فاعل من : لغة) أ
  .هو من لقي صحابيا مسلما ومات علي اإلسالم، وقيل هو من صحب الصحايب: صطالحاًا) ب
  : من فوائده - ٢

  .متييز املرسل من املتصل 
  : طبقات التابعني- ٣

  .اختلف يف عدد طبقام ، فقسمهم العلماء كل حسب وجهته 
  .فجعلهم مسلم ثالث طبقات) أ
  .وجعلهم ابن سعد أربع طبقات ) ب
  .احلاكم مخس عشرة طبقة، األويل منها من أدرك العشرة من الصحابةوجعلهم ) ج
  : املخضرمون-٤

. هو الذي أدرك اجلاهلية وزمن النيب صلي اهللا عليه وأسلم ومل يره: واملخضرم" خمضرم "واحدهم 



  .واملخضرمون من التابعني علي الصحيح 
الصحيح أم أكثر من ذلك ، وعدد املخضرمني حنو عشرين شخصاً ، كما عدهم اإلمام مسلم ، و

  .ومنهم أبو عثمان النهدي ، واألسود بن يزيد النخعي
  : الفقهاء السبعة-٥

  :ومن أكابر التابعني الفقهاء السبعة، وهم كبار علماء التابعني، وكلهم من أهل املدينة وهم
سلمة بن سعيد بن املسيب ـ والقاسم بن حممد ـ وعروة بن الزبري ـ وخارجة بن زيد ـ وأبو " 

  )١"(عبدالرمحن ـ وعبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة ـ وسليمان بن يسار 
  : أفضل التابعني-٦

هناك أقوال للعلماء يف أفضلهم ، واملشهور أن أفضلهم سعيد بن املسيب ، وقال أبو عبداهللا حممد بن 
  :خفيف الشريازي 

  .أفضل التابعني سعيد بن املسيب : أهل املدينة يقولون ) أ
  .أويس القرين :  وأهل الكوفة يقولون )ب
  .احلسن البصري : وأهل البصرة يقولون ) ج
  : أفضل التابعيات -٧

سيدتا التابعيات حفصة بنت سريين ، وعمرة بنت عبدالرمحن ، وتليهما أم : " قال أبو بكر بن أيب داود 
  )٢.(الدرداء

  : أشهر املصنفات فيه -٨
  )٣.(املطرف بن فطيس األندلسيأليب " معرفة التابعني " كتاب 

__________  
سامل " وجعل أبو الزناد بدهلما أي بدل " أيب سلمة" بدل " سامل بن عبداهللا بن عمر"جعل ابن املبارك) ١(

  ١".أبا بكر بن عبد الرمحن" " وأيب سلمة
درداء، أم الدرداء هذه هي أم الدرداء الصغرى، وامسها هجيمة ويقال جهيمة، وهي زوجة أيب ال) ٢(

  ٢.وأم الدرداء الكربى هي زوجة أيب الدرداء أيضاً وامسها خرية، ولكنها صحابية
  ١٠٥,٣انظر الرسالة املستطرفة ص ) ٣(

)١/١٠٩(  

  

   معرفة األخوة واألخوات- ٣ -
  : توطئة-



هذا العلم هو إحدى معارف أهل احلديث اليت اعتنوا ا وأفردوها بالتصنيف ، وهو معرفة األخوة 
وات من الرواة يف كل طبقة ، وإفراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل علي مدي اهتمام علماء واألخ

  .احلديث بالرواة ، ومعرفة أنسام وإخوم ، وغري ذلك ، كما سيأيت من األنواع بعده 
  : من فوائده -

  .من فوائده أال يظن من ليس بأخ أخاً عند االشتراك يف اسم األب
فالذي ال يدري يظن أما أخوان مع أما ليسا بأخوين " عمرو بن دينار " و " بن دينار عبداهللا : " مثل 

  .، وإن كان اسم أبيهما واحداً 
  : أمثلة-٣
  .يف الصحابة ، عمر وزيد ابنا اخلطاب : مثال لالثنني ) أ
  .يف الصحابة ، علي وجعفر وعقيل بنو أيب طالب : مثال للثالثة ) ب
  . يف أتباع التابعني ، سهيل وعبداهللا وحممد وصاحل بنو أيب صاحل :مثال لألربعة ) ج 
  .يف أتباع التابعني ، سفيان وآدم وعمران وحممد وإبراهيم بنو عيينة: مثال للخمسة ) د 

  .يف التابعني ، حممد وأنس وحييي ومعبد وحفصة وكرمية بنو سريين : مثال الستة ) هـ 
  .نعمان ومعقل وعقيل وسريد وسنان وعبدالرمحن وعبداهللا بنو مقرن يف الصحابة ، ال: مثال السبعة ) و 

، وقيل إم حضروا غزوة )١(وهؤالء السبعة كلهم صحابة مهاجرون مل يشاركهم يف هذه املكرمة أحد
  .اخلندق كلهم 

  : أشهر املصنفات فيه -٤
  .كتاب األخوة أليب املطرف بن فطيس األندلسي ) أ
  )٢.(اس السراج كتاب األخوة أليب العب) ب

__________  
  ١.أي مل يوجد سبعة أخوة من الصحابة كلهم مهاجرون إال هؤالء األخوة السبعة) ١(
السراج نسبة لعمل السروج، وكان من أجداده من يعملها، وهو أبو العباس حممد بن إسحق بن ) ٢(

  ١.هـ٣١٣ة إبراهيم الثقفي موالهم، حمدث عصره بنيسابور، وروى عنه الشيخان، وتويف سن

)١/١١٠(  

  

   ـ املُتفق املُفْترق٤ـ 
  : تعريفه-١
  .ضد االتفاق" االفتراق " املُفترق اسم فاعل من )) االتفاق (( املُتفق اسم فاعل من : لغة ) أ



أن تتفق أمساء الرواة وأمساء آبائهم فصاعدا خطا ولفظاً ، وختتلف أشخاصهم ، ومن : اصطالحاً ) ب
  )١(وكناهم ، أو أمساؤهم ونسبتهم ، وحنو ذلكذلك أن تتفق أمساؤهم 

  : أمثلة-٢
  .ستة أشخاص اشتركوا يف هذا االسم ، أوهلم شيخ سيبويه : اخلليل بن أمحد ) أ
  .أربعة أشخاص يف عصر واحد : أمحد بن جعفر بن محدان ) ب
  .ستة أشخاص: عمر بن اخلطاب) ج
  : أمهيته وفائدته-٣

  :ومن فوائده .  زلق بسبب اجلهل به غري واحد من أكابر العلماء ومعرفة هذا النوع مهم جداً ، فقد
الذي يخشي منه أن يظن " املُهمل " وهو عكس . عدم ظن املشتركني يف االسم واحداً ، مع أم مجاعة 

  )٢(الواحد اثنني 
 أو التمييز بني املشتركني يف االسم، فرمبا يكون أحدمها ثقة واآلخر ضعيفاً، فيضعف ما هو صحيح

  .بالعكس
  مىت يحسن إيراده ؟

وحيسن إيراد املثال فيما إذا اشترك الراويان أو الرواة يف االسم ، وكانوا يف عصر واحد ، واشتركوا يف 
  .بعض الشيوخ أو الرواة عنهم ، أما إذا كانوا يف عصور متباعدة فال إشكال يف أمسائهم 

  :أشهر املصنفات فيه 
  )٣(للخطيب البغدادي، وهو كتاب حافل نفيس" فْترق املُتفق واملُ" كتاب 
  .هـ وهو لنوع خاص من املتفق٥٠٧للحافظ حممد بن طاهر املتوىف سنة " األنساب املتفقة " كتاب 

__________  
وأما االتفاق يف االسم فقط ، فاإلشكال فيه قليل نادر ، والتعريف إمنا يكون على الغالب الذي هو ) ١(

  .ويذكر ذلك يف املطوالت ، وهو إىل نوع املهمل أقرب مثال االشكار ، 
   .٦٨انظر شرح النخبة ص ) ٢(
/ يف / ٢٠٩٧/ يوجد منه نسخة خمطوطة غري كاملة يف استانبول ـ مكتبة اسعد أفندي رقم ) ٣(

ورقة وهي من أول اجلزء العاشر إىل آخر اجلزء الثامن عشر وهو آخر الكتاب ، ويوجد قسم / ٢٣٩
  .شيخ عبداهللا بن محيد من أول اجلزء الثالث إىل اية اجلزء التاسع منه عند ال

)١/١١١(  

  



   ـ املُؤتلف واملُختلف٥ـ 
  : تعريفه-١
واملُختلف . وهو ضد النفْرة" االجتماع والتالقي " مبعىن " االئتالف " املُؤتلف اسم فاعل من : لغة ) أ

  .ضد االتفاق" االختالف " اسم فاعل من 
  )١(أن تتفق األمساء أو األلقاب أو الكُىن أو األنساب خطاً ، وختتلف لفظاً : اصطالحاً ) ب
  : أمثلته -٢
  .األول بتخفيف الالم، والثاين بتشديد الالم" سالَّم " و " سالم ) " أ
وفتح والثاين بضم امليم . األول بكسر امليم وسكون السني وختفيف الواو " مسور " و " مسور ) " ب

  .السني وتشديد الواو 
  .األول آخره زاي ، والثاين آخره راء " البراز " و " البراز ) " ج
  .األول بالثاء والراء ، والثاين بالتاء والزاي " التوزِي " و " الثَّوري ) " د
   هل له ضابط ؟-٣
  .فردهأكثره ال ضابط له، لكثرة انتشاره، وإمنا يضبط باحلفظ كل اسم مب) أ 
  :ومنه ما له ضابط، وهو قسمان) ب
إن كل ما وقع يف الصحيحني :  ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة ، مثل أن نقول -)١

  .فهو باملوحدة مث املعجمة " بشار " فهو باملثناة مث املهملة إال حممد بن " يسار " واملوطأ 
كله " سالم "مثل أن نقول . كتاب أو كتب خاصةأي ال بالنسبة ل:  ما له ضابط على العموم-)٢

  .مشدد الالم إال مخسة ، مث نذكر تلك اخلمسة 
  : أمهيته وفائدته -٤

أشد التصحيف ما يقع يف األمساء " معرفة هذا النوع من مهمات علم الرجال ، حىت قال على بن املديين 
  ).٢(ه ألنه شيء ال يدخله القياس ، وال قبله شيء يدل عليه وال بعد" 

  .وفائدته تكمن يف جتنب اخلطأ وعدم الوقوع فيه 
  : أشهر املصنفات فيه -٥

  .لعبد الغين بن سعيد" املُؤتلف واملُختلف 
  .البن ماكُوال ، وذيله ، أليب بكر بن نقطة " اإلكْمال " 

__________  
  .سواء كان مرجع االختالف يف اللفظ النقط أو الشكل ) ١(
   .٦٨ انظر النخبة ص) ٢(

)١/١١٢(  



  

  )١( املُتشابِه- ٦ -
  : تعريفه-١
من " املتشابه" ومنه " امللتبس" ويراد باملتشابه هنا " التماثل" مبعىن " التشابه" اسم فاعل من : لغة) أ

  .القرآن أي الذي يلتبس معناه
  )٢.(، أو بالعكسأن تتفق أمساء الرواة لفظاً وخطاً، وختتلف أمساء اآلباء لفظاً ال خطاً: اصطالحاً) ب
  : أمثلته-٢
بفتح العني، اتفقت أمساء الرواة، واختلفت أمساء " حممد بن عقيل" بضم العني و" حممد بن عقيل) "أ

  .األبناء
  .اختلفت أمساء الرواة، واتفقت أمساء اآلباء" سريح بن النعمان" و " شريح بن النعمان) " ب
  : فائدته-٣

  . وعدم االلتباس يف النطق ا، وعدم الوقوع يف التصحيف والوهموتكمن فائدته يف ضبط أمساء الرواة،
  : أنواع أخرى من املتشابه-٤

  :هناك أنواع أخرى من املتشابه، أذكر أمهها فمنها
  .أن حيصل االتفاق يف االسم واسم األب إال يف حرف أو حرفني مثل) أ
  ".حممد بن جبير" و " حممد بن حنني" 
  .يف االسم واسم األب خطاً ولفظاً، لكن حيصل االختالف يف التقدمي والتأخريأو حيصل االتفاق ) ب
  )٣"(يزيد بن األسود" و " األسود بن يزيد: "  إما يف االمسني مجلة مثل -١
  ".أيوب ابن يسار" و " أيوب بن يسار:"  أو يف بعض احلروف مثل-٢
  : أشهر املصنفات فيه-٥
للخطيب البغدادي " محاية ما أَشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم تلخيص املتشابه يف الرسم ، و) "أ
.  
للخطيب أيضاًَ، وهو عبارة عن تتمة أو ذيل للكتاب السابق، ومها كتابان نفيسان " تايل التلخيص ) " ب

  )٤(مل يصنف مثلهما يف هذا الباب
__________  

  "املؤتلف واملختلف " و " فترق املتفق وامل" وهو يتركب من النوعني قبله ، أي من نوعي ) ١(
  ٢.كأن ختتلف أمساء الرواة نطقاً، وتتفق أمساء اآلباء خطاً ونطقاً) ٢(
وهو مما يقع فيه االشتباه يف الذهن ال يف اخلط ورمبا " املشتبه املقلوب" وهذا النوع يسميه بعضهم ) ٣(

رافع االرتياب يف املقلوب " مساه انقلب امسه على بعض الرواة، وقد صنف اخلطيب يف هذا النوع كتاباً 



  ٣".من األمساء واألنساب
  ١.توجد منهما نسختان كاملتان يف دار الكتب املصرية وعندي صورة عنهما) ٤(

)١/١١٣(  

  

   ـ املُهمل٧ـ 
  : تعريفه-١
كأن الراوي ترك االسم بدون ذكر ما مييزه عن " الترك " مبعىن " اإلمهال " اسم مفعول من : لغة) أ

  .هغري
أن يروى الراوي عن شخصني متفقني يف االسم فقط أو مع اسم األب أو حنو ذلك ، ومل : اصطالحاً) ب

  .يتميزا مبا يخص كل واحد منهما
   مىت يضر اإلمهال ؟-٢

إن كان أحدمها ثقة واآلخر ضعيفاً، ألنه ال ندرى من الشخص املروي عنه هنا، فرمبا كان الضعيف 
  .منهما، فيضعف احلديث

  .أما إذا كانا ثقتني ، فال يضر اإلمهال بصحة احلديث ، ألن أياً منهما كان املروى عنه فاحلديث صحيح 
  : مثاله-٣
ـ غري منسوب ـ عن ابن وهب فإنه إما " أمحد" ما وقع للبخاري من روايته عن : إذا كانا ثقتني ) أ

  .أمحد بن صاحل أو أمحد بن عيسي ، وكالمها ثقة 
فان كان " سليمان بن داود " و " سليمان بن داود : " دمها ثقة واآلخر ضعيفاً إذا كان أح) ب
  .فهو ضعيف " اليمامي " وان كان . فهو ثقة " اخلوالين "
  : الفرق بينه وبني املُبهم -٤

  .والفرق بينهما أن املُهمل ذُكر امسه والْتبس تعيينه، واملُبهم مل يذكر امسه
  : أشهر املصنفات فيه -٥

  .للخطيب" املُكمل يف بيان املُهمل " كتاب 

)١/١١٤(  

  

   ـ معرفة املُبهمات٨ـ 
  : تعريفه-١



  .ضد اإليضاح" اإلبهام " وهو اسم مفعول من " مبهم " املُبهمات مجع : لغة) أ
  .هو من أُبهم امسه يف املنت أو اإلسناد من الرواة أو ممن له عالقة بالرواية: اصطالحاً) ب
  : فوائده حبثه  من-٢
معرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفاً للحكم على احلديث بالصحة أو : إن كان اإلام يف السند) أ

  .الضعف
فله فوائد كثرية أبرزها معرفة صاحب القصة أو السائل حىت إذا كان يف احلديث : وإن كان يف املنت) ب

السالمة من الظن بغريه من أفاضل منقبة له عرفنا فضله، وان كان عكس ذلك، فيحصل مبعرفته 
  .الصحابة

   كيف يعرف املُبهم ؟-٣
  :يعرف بأحد أمرين 

  .بوروده مسمي يف بعض الروايات األخرى 
  .بتنصيص أهل السري على كثري منه 

  : أقسامه-٤
  .يقسم املُبهم حبسب شدة اإلام أو عدم شدته إىل أربعة أقسام ، وأبدأ بأشدها إاماً 

قال يا رسول اهللا، احلج كل عام ؟ هذا الرجل هو " رجال " كحديث ابن عباس أن : امرأةرجل أو 
  .األقرع ابن حابس

ويلحق به األخ واألخت وابن األخ وابن األخت وبنت األخ وبنت األخت، كحديث أم : االبن والبنت
  . عنهماالنيب صلي اهللا عليه وسلم مباء وسدر هي زينب رضي اهللا" بنت " عطية يف غسل 

ويلحق به اخلال واخلالة وابن أو بنت العم والعمة وابن أو بنت اخلال واخلالة، كحديث : العم والعم
جابر " عمة " يف النهي عن املُخابرة ، اسم عمه ظُهري بن رافع، وكحديث " عمه " رافع بن خديج عن 

  .اليت بكت أباه ملا قُتل يوم أُحد ، اسم عمته فاطمة بنت عمرو 
" سبيعة ، اسم زوجها سعد بن خولَة وكحديث " زوج " كحديث الصحيحني يف وفاة : الزوج والزوجة

  .عبد الرمحن بن الزبري اليت كانت حتت رفاعة القُرظي ، فطلقها ، امسها متيمة بنت وهب " زوجة 
  : أشهر املصنفات فيه -٥

يد واخلطيب والنووي ، وأحسنها وأمجعها صنف يف هذا النوع عدد من العلماء ، منهم عبد الغين بن سع
  .لويل الدين العراقي " املُستفاد من مبهمات املنت واإلسناد " كتاب 

)١/١١٥(  

  



   معرفة الوحدان- ٩ -
  : تعريفه- ١
  .الوحدان بضم الواو مجع واحد : لغة) أ
  .هم الرواة الذين مل يرو عن كل واحد منهم إال راو واحد: اصطالحا) ب
  :فائدته - ٢

  .معرفة جمهول العني ، ورد روايته إذا مل يكن صحابياً 
  : أمثلته- ٣
عروة بن مضرس، مل يرو عنه غري الشعيب ، واملسيب بن حزن ، مل يرو عنه غري ابنه : من الصحابة ) أ

  .سعيد 
  .أبو العشراء ، مل يرو عنه غري محاد بن سلمة: من التابعني) ب 
   صحيحيهما عن الوحدان ؟ هل أخرج الشيخان يف- ٤
  .أن الشيخني مل خيرجا من رواية هذا النوع شيئاً" املَدخل " ذكر احلاكم يف ) أ
  .لكن مجهور احملدثني قالوا إن يف الصحيحني أحاديث كثرية عن الوحدان من الصحابة ، منها) ب
  .يف وفاة أيب طالب ، أخرجه الشيخان " املُسيب "  حديث - ١
" يذهب الصاحلون األول فاألول وال راوي " مرداس األسلمي" عن " قيس بن أيب حازم"  حديث - ٢

  .واحلديث أخرجه البخاري. غري قيس " ملرداس 
  : أشهر املصنفات فيه -٥

  .لإلمام مسلم " املنفردات والوحدان " كتاب 

)١/١١٦(  

  

   معرفة من ذكر بأمساء أو صفات خمتلفة- ١٠ -
  : تعريفه- ١

  . وصف بأمساء أو ألقاب أو كين خمتلفة، من شخص واحد أو من مجاعةهو راو
  : مثاله- ٢
ومساه بعضهم " محاد بن السائب " ومساه بعضهم " أبا النضر " مساه بعضهم " حممد بن السائب الكليب " 
  " .أبا سعيد " 
  : من فوائده- ٣
  . متعددونعدم االلتباس يف أمساء الشخص الواحد ، وعدم الظن بأنه أشخاص) أ



  .كشف تدليس الشيوخ ) ب
  : استعمال اخلطيب كثرياً من ذلك يف شيوخه - ٤

فريوي يف كتبه مثال عن أيب القاسم األزهري ، وعن عبيد اهللا ابن أيب الفتح الفارسي، وعن عبيد اهللا بن 
  .أمحد بن عثمان الصرييف ، والكل واحد 

  : أشهر املصنفات فيه -
  . عبد الغين بن سعيدإيضاح اإلشكال، للحافظ) أ
  .موضح أوهام اجلمع والتفريق، للخطيب البغدادي) ب

)١/١١٧(  

  

   معرفة املفردات من األمساء والكىن واأللقاب- ١١ -
  : املراد باملفردات - ١

أن يكون لشخص من الصحابة أو الرواة عامة أو أحد العلماء اسم أو كنية أو لقب ال يشاركه فيه غريه 
  .ماء، وغالبا ما تكون تلك املفردات أمساء غريبة يصعب النطق امن الرواة والعل

  :فائدة معرفته- ٢
  .عدم الوقوع يف التصحيف والتحريف يف تلك األمساء املفردة الغربية 

  : أمثلته- ٣
  :األمساء) أ
  .بوزن جعفر" سندر " كسفيان، أو كعليان، و " أمجد بن عجيان :"  من الصحابة- ١
  .ابن نقري بن مسري" ضريب " بن عمرو، " أوسط : " بة من غري الصحا- ٢
  :الكين) ب 
  .مويل رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم، وامسه هالل بن احلارث" أبو احلمراء : "  من الصحابة- ١
  .وامسه معاوية ابن سربة " أبو العبيدين : "  من غري الصحابة- ٢
  :األلقاب) ج
  .ل اهللا صلي اهللا عليه وسلم، وامسه مهرانمويل رسو" سفينة : "  من الصحابة- ١
  .وامسه عمرو بن علي الغزي الكويف " مندل : "  من غري الصحابة- ٢
  : أشهر املصنفات فيه - ٤

ويوجد يف أواخر " . األمساء املفردة " أفرده بالتصنيف احلافظ أمحد بن هارون الربدجيي يف كتاب مساه 
  .البن حجر " تقريب التهذيب " ري منه ، ككتاب الكتب املصنفة يف تراجم الرواة كث



)١/١١٧(  

  

   معرفة أمساء من اشتهروا بكناهم- ١٢ -
  : املراد ذا البحث- ١

  .املراد ذا البحث أن نفتش عن أمساء من اشتهروا بكناهم حىت نعرف االسم غري املشهور لكل منهم 
  : من فوائده - ٢

لشخص الواحد اثنني، إذ رمبا يذكر هذا الشخص مرة بامسه غري وفائدة معرفة هذا البحث هو إال يظن ا
فيشتبه األمر علي من ال معرفة له بذلك فيظنه شخصني، وهو . املشهور، ومرة بكنيته اليت اشتهر ا

  .شخص واحد
  : طريقة التصنيف فيه- ٣

صحاا ، فمثال املصنف يف الكين يبوب تصنيفه علي ترتيب حروف املعجم يف الكين ، مث يذكر أمساء أ
  .ويذكر امسه، وهكذا " أبا بشر " ويذكر امسه ، ويف باب الباء " أبا إسحق " يذكر يف باب اهلمزة 

  : أقسام أصحاب الكين وأمثلتها - ٤
من عرف بكنيته، ) ب.من امسه كنيته، وال اسم له غريها ، كأيب بالل األشعري ، امسه وكنيته واحد ) أ

  .صحايب" أيب أناس " ؟ كـ ومل يعرف أله اسم أم ال 
وهو لقب لعلي بن أيب طالب، وكنيته " أيب تراب " كـ : من لقب بكنية، وله اسم وله كنية غريها) ج

  .أبو احلسن
  .يكين بأيب الوليد وأيب خالد " ابن جريج " كـ : من له كنيتان أو أكثر ) د

أبو " وقيل " أبو عبداهللا "  وقيل "أبو حممد " قيل " أسامة بن زيد " كـ : من اختلف يف كنيته )هـ
  " .خارجة 

اختلف يف امسه واسم أبيه علي ثالثني قوال ، " أيب هريرة " كـ : من عرفت كنيته واختلف يف امسه ) و
  " .عبد الرمحن بن صخر " أشهرها أنه 

  " .لبختري أبو ا" وقيل " صاحل " وقيل " عمري " قيل امسه " سفينة "كـ :من اختلف يف امسه وكنيته ) ز
سفيان الثوري ـ ومالك ـ وحممد بن " كآباء عبداهللا : من عرف بامسه وكنيته ، واشتهر ما معاً ) ح

  .وكأيب حنيفة النعمان بن ثابت " إدريس الشافعي ـ وأمحد بن حنبل 
  .امسه عائذ اهللا " أيب إدريس اخلوالين " كـ : من اشتهر بكنيته مع معرفة امسه ) ط
و " عبد الرمحن بن عوف " و " طلحة بن عبيد اهللا التيمي " كـ : امسه مع معرفة كنيته من اشتهر ب) ي
  ".أبو حممد " كنيتهم مجيعاً " احلسن بن علي بن أيب طالب " 
  : أشهر املصنفات فيه - ٥



لقد صنف العلماء يف الكين مصنفات كثرية ، وممن صنف فيه علي بن املديين ومسلم والنسائي ، ... 
  :هذه املصنفات املطبوعة وأشهر 

  .هـ ٣١٠للدواليب أيب بشر حممد بن امحد املتوىف سنة " الكين واألمساء " ـ كتاب 

)١/١١٨(  

  

   معرفة األلقاب- ١٣ -
  : تعريفه لغة- ١

  .األلقاب مجع لقب، واللقب كل وصف أشعر برفعة أو ضعة ، أو ما دل علي مدح أو ذم 
  : املراد ذا البحث- ٢

  . والبحث عن ألقاب احملدثني ورواة احلديث ملعرفتها وضبطها هو التفتيش
  : فائدته-٣

  :وفائدة معرفة األلقاب أمران ومها 
عدم ظن األلقاب أسامي، واعتبار الشخص الذي يذْكَر تارة بامسه، وتارة بلقبه شخصني، وهو شخص ) أ

  .واحد
عرف عندئذ املراد احلقيقي من معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي بذاك اللقب، في) ب

  .اللقب الذي خيالف يف كثري من األحيان معناه الظاهر
  : أقسامه- ٤

  :األلقاب قسمان ومها 
  .وهو ما يكرهه امللقب به: ال جيوز التعريف به) أ
  .وهو ماال يكرهه امللقب به: جيوز التعريف به) ب
  : أمثلته - ٥
  .لضال ، لُقب به ألنه ضل يف طريق مكة لقب ملعاوية بن عبدالكرمي ا" الضال ) " أ
. لقب عبداهللا بن حممد الضعيف ، لُقب به ألنه كان ضعيفاً يف جسمه ال يف حديثه " : الضعيف ) " ب

  ".رجالن جليالن لزمهما لقبان قبيحان، الضال والضعيف : "قال عبد الغين ابن سعيد
لقب حممد بن جعفر البصري صاحب شعبة ، ومعناه املُشغب يف لغة أهل احلجاز ، وهو " غندر ) " ج

وسبب تلقيبه ذا اللقب أن ابن جريج قدم البصرة ، فحدث حبديث عن احلسن البصري ، فأنكروه 
  " .اسكت يا غندر " عليه ، فقال له 

  .حلمرة وجنتيه " غنجار " لقب عيسي بن موسي التيمي ، لُقب بـ " : غنجار) " د



براهيم احلافظ روي عنه البخاري، ولقب بذلك حلفظه وشدة لقب حممد بن إ": صاعقة ) " هـ
  .مذاكرته

  ".حبة املسك أو وعاء املسك " لقب عبداهللا بن عمر األموي ، ومعناه بالفارسية " : مشكُدانة ) " و
لقب أيب جعفر احلضرمي ، ولُقِّب به ألنه كان وهو صغري يلعب مع الصبيان يف املاء ، " : مطَني ) " ز

  يا مطَني مل ال حتضر جملس العلم ؟: نون ظهره ، فقال له أبو نعيم فيطي
  : أشهر املصنفات فيه - ٦

" صنف يف هذا النوع مجاعة من العلماء املتقدمني واملتأخرين ، وأحسن هذه الكتب وأخصرها كتاب 
  .للحافظ ابن حجر " نزهة األلباب 

)١/١١٩(  

  

  م معرفة املنسوبني إىل غري آبائه- ١٤ -
  : املراد ذا البحث- ١

معرفة من اشتهر نسبه إىل غري أبيه، من قريب، كاألم واجلد، أو غريب، كاملريب وحنوه، مث معرفة اسم 
  .أبيه
  : فائدته- ٢

  .دفع توهم التعدد عند نسبتهم إىل آبائهم 
  : أقسامه وأمثلتها- ٣
ومثل بالل بن محامة، أبوه رباح، . هم احلارث معاذ ومعوذ بنو عفْراء ، وأبو: مثل : من نِسب إىل أمه) أ

  .وحممد بن احلنفية ، أبوه علي بن أيب طالب
العليا أو الدنيا، مثل يعلَي بن منية، ومنية أم أبيه، وأبوه أمية، بشري بن : من نِسب إىل جدته) ب

  . .اخلصاصية، وهي أم الثالث من أجداده، وأبوه معبد
أمحد بن حنبل ، . ثل أبو عبيدة بن اجلراح ، امسه عامر بن عبداهللا بن اجلراح م: من نِسب إىل جده) ج

  .هو أمحد بن حممد بن حنبل 
مثل املقداد بن عمرو الكندي ، يقال له املقداد بن األسود ، ألنه كان يف : من نِسب إىل أجنيب لسبب) د

  .حجر األسود بن عبد يغوث، فتبناه 
  : أشهر املصنفات فيه - ٤

ال أعرف مصنفاً خاصاً يف هذا الباب ، لكن كتب التراجم عامة ، تذكر نسب كل راو ، السيما كتب 
  التراجم املوسعة



)١/١٢٠(  

  

   معرفة النسب اليت علي خالف ظاهرها- ١٥ -
  : متهيد- ١

ن من هناك عدد من الرواة نسبوا إىل مكان أو غزوة أو قبيلة أو صنعة ، ولكن الظاهر املتبادر إىل الذه
تلك النسب ليس مراداً ، والواقع أم نسبوا إىل تلك النسب لعارض عرض هلم من نزوهلم ذلك املكان 

  .أو جمالستهم أهل تلك الصنعة وحنو ذلك 
  : فائدة هذا البحث- ٢

وفائدة هذا البحث هو معرفة أن هذه النسب ليست حقيقية، وإمنا نسب إليها صاحبها لعارض، ومعرفة 
  .سبب الذي من أجله نسب إىل تلك النسبةالعارض أو ال

  : أمثلة- ٣
  .أبو مسعود البدري ، مل يشهد بدراً، بل نزل فيها ، فنسب إليها ) أ
  .يزيد الفقري، مل يكن فقرياً، وإمنا أصيب يف فقار ظهره) ب
  .خالد احلَذَّاء ، مل يكن حذاء ، وإمنا كان جيالس احلذائني ) ج
  :ب  أشهر املصنفات يف األنسا- ٤

" اللباب يف ذيب األنساب " للسمعاين ، وقد خلصه ابن األثري يف كتاب مساه " األنساب " كتاب 
  ".لُب اللباب " وخلص امللخص هذا السيوطي يف كتاب مساه 

)١/١٢١(  

  

   معرفة تواريخ الرواة- ١٦ -
  : تعريفه- ١
  . فيه وسهلت اهلمزة" أَرخ " تواريخ مجع تاريخ وهو مصدر : لغة ) أ
  .هو التعريف بالوقت الذي تضبط به األحوال من املواليد والوفيات والوقائع وغريها: اصطالحاً) ب
  : املراد به هنا- ٢

  .ووفيام . معرفة تاريخ مواليد الرواة ومساعهم من الشيوخ ، وقدومهم لبعض البالد 
  : أمهيته وفائدته- ٣

مل الرواة الكذب استعملنا هلم التاريخ ، ومن فوائده ملا استع: " هو فن مهم ، قال سفيان الثوري 
  .معرفة اتصال السند أو انقطاعه 



  .وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر يف التاريخ، فظهر أم زعموا الرواية عنهم بعد وفام بسنني
  : أمثلة من عيون التاريخ -٤
 بكر وعمر رضي اهللا عنهما ثالث الصحيح يف سن سيدنا حممد صلي اهللا عليه وسلم وصاحبيه أيب) أ

  .وستون
 ١١ وقُبض رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ضحى االثنني لثنيت عشرة خلت من ربيع األول سنة -١

  .هـ 
  .هـ ١٣ وقُبض أبو بكر رضي اهللا عنه يف جمادي األويل سنة -٢
  . هـ ٢٣ وقُبض عمر رضي اهللا عنه يف ذي احلجة سنة -٣
  .سنة / ٩٠/ سنة وقيل ابن  / ٨٢/ هـ وعمره ٣٥اهللا عنه يف ذي احلجة سنة  وقُتل عثمان رضي -٤
  سنة / ٦٣/ وهو ابن .  هـ ٤٠ وقُتل على رضي اهللا عنه يف شهر رمضان سنة -٥
  :ومها/ ٥٤/ صحابيان عاشا ستني سنة يف اجلاهلية وستني يف اإلسالم وماتا باملدينة سنة ) ب
  . حسان بن ثابت -٢ . ... ... ... ... حكيم بن حزام -١
  تويف سنة... ولد سنة : ... أصحاب املذاهب املتبوعة ) ج
  ١٥٠ ... ٨٠) ... أبو حنيفة : ( النعمان بن ثابت  ... ١
  ١٧٩ ... ٩٣: ... مالك بن أنس  ... ٢
  ٢٠٤ ... ١٥٠: ... حممد بن إدريس الشافعي  ... ٣
  ٢٤١ ... ١٦٤: ... امحد بن حنبل  ... ٤
  تويف سنة... ولد سنة : ... احلديث املعتمدة أصحاب كتب ) د
  ٢٥٦ ... ١٩٤... حممد بن إمساعيل البخاري  ... ١
  ٢٦١ ... ٢٠٤... مسلم بن احلجاج النيسابوري  ... ٢
  ٢٧٥ ... ٢٠٢: ... أبو داود السجستاين  ... ٣
  ٢٧٩ ... ٢٠٩) ... ١: (أبو عيسى الترمذي  ... ٤
  ٣٠٣ ... ٢١٤. : ..امحد بن شعيب النسائي  ... ٥
  ٢٧٥ ... ٢٠٧: ... القزويين ) ابن ماجه  ... ( ٦
  : أشهر املصنفات فيه -٥
هـ وهو مرتب ٣٧٩البن زبر حممد بن عبيد اهللا الربعي حمدث دمشق املتوىف سنة " الوفَيات " كتاب ) أ

  .على السنني 
  .وغريهم ذيول على الكتاب السابق منها للكتاين مث لألكفاين مث للعراقي ، ) ب

__________  
اختلف يف سنة والدته ، وأكثر املؤرخني مل حيددوا السنة اليت ولد فيها وإمنا ذكروا أن والدته كانت ) ١(



 هـ منهم شارح ٢٠٩يف العقد األول من القرن الثالث ، لكن بعض املتأخرين ذكروا أنه ولد سنة 
  .٤ ـ ص١الشمائل حممد بن قاسم جسوس جـ

)١/١٢٢(  

  

   معرفة من اُختلطَ من الثقات ـ١٧ـ 
  : تعريف االختالط-١
  .أي فسد عقله، كما يف القاموس" اختلط فالن " االختالط لغة فساد العقل، يقال : لغة) أ
فساد العقل، أو عدم انتظام األقوال بسبب خرف أو عمي أو احتراق كتب أو غري : اصطالحاً) ب
  .ذلك
  : أنواع املُختلَطني-٢
  .مثل عطاء بن السائب الثقفي الكويف: ختلط بسبب اخلَرف من ا) أ
مثل عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، فكان بعد أن عمي يلَقَّن : من اختلط بسبب ذهاب البصر) ب

لقَّنتفَي.  
  .كاحتراق الكتب ، مثل عبداهللا بن هليعة املصري : من اختلط بأسباب أخرى) ج
  : حكم رواية املختلط -٣
  .يقبل منها ما روي عنه قبل االختالط ) أ
  .وال يقبل منها ما روي عنه بعد االختالط، وكذا ما شك فيه أنه قبل االختالط أو بعده) ب
  : أمهيته وفائدته-٤

هو فن مهم جداً ، وتكمن فائدته يف متييز أحاديث الثقة اليت حدث ا بعد االختالط لردها وعدم قبوهلا 
.  
  يف صحيحيهما عن ثقات أصام االختالط ؟ هل أخرج الشيخان -٥

  .نعم ، ولكن مما عرف أم حدثوا به قبل االختالط 
  : أشهر املصنفات فيه -٦

االغتباط مبن رمي " صنف فيه عدد من العلماء ، كالعالئي واحلازمي ، ومن هذه املصنفات كتاب 
  هـ٨٤١ سنة للحافظ إبراهيم ابن حممد سبط ابن العجمي املتوىف" باالختالط 

)١/١٢٢(  

  



   ـ معرفة طبقات العلماء والرواة١٨ـ 
  : تعريف الطبقة-١
  .القوم املتشاون: لغة) أ
  )١(قوم تقاربوا يف السن واإلسناد أو يف اإلسناد فقط : اصطالحاً) ب

  .أن يكون شيوخ هذا هم شيوخ اآلخر أو يقاربوا شيوخه: ومعىن التقارب يف اإلسناد
  :ه  من فوائد معرفت-٢
ومن فوائد معرفته األمن من تداخل املتشاني يف اسم أو كنية وحنو ذلك، ألنه قد يتفق امسان يف ) أ

  .اللفظ فيظن أن أحدمها هو اآلخر، فيتميز ذلك مبعرفة طبقاما
  .الوقوف على حقيقة املراد من العنعنة ) ب
  : قد يكون الراويان من طبقة باعتبار، ومن طبقتني باعتبار آخر-٣

مثل أنس بن مالك وشبهه من أصاغر الصحابة، فهم مع العشرة يف طبقة واحدة باعتبار أم كلهم 
  .صحابة، وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة

معرفة " وباعتبار السوابق إىل الدخول يف اإلسالم، تكون الصحابة بضع عشرة طبقة كما تقدم يف نوع 
  . يف طبقة العشرة من الصحابةفال يكون أنس بن مالك وشبهه" الصحابة 

  : ماذا ينبغي على الناظر فيه-٤
ينبغي على الناظر يف علم الطبقات أن يكون عارفاً مبواليد الرواة ووفيام، ومن رووا عنه، ومن روى 

  .عنهم
  : أشهر املصنفات فيه-٥
  .البن سعد " الطبقات الكربى " كتاب ) أ
  .اينأليب عمرو الد" طبقات القراء " كتاب ) ب
  .لعبد الوهاب السبكي " طبقات الشافعية الكربى " كتاب ) ج
  .تذكرة احلفاظ للذهيب ) د
  

__________  
   .٣٨١ ـ ص ٢انظر تدريب الراوي جـ ) ١(

)١/١٢٣(  

  



   ـ معرفة املوايل من الرواة والعلماء١٩ـ 
  : تعريف املويل- ١
  ) .١(لي املالك والعبد ، واملُعتق واملُعتقاملوايل مجع مويل ، واملوايل من األضداد فيطلق ع: لغة) أ
  .هو الشخص احملالف، أو املعتق، أو الذي أسلم علي يد غريه: اصطالحاً) ب
  : أنواع املوايل- ٢

  :أنواع املوايل ثالثة وهي
مثل اإلمام مالك بن أنس األصبحي التيمي ، فهو أصبحي صليبة ، تيمي بوالء احللف ، : مويل احللْف) أ

  .موايل لتيم قريش باحللف " أصبح "  ألن قومه وذلك
مثل أبو البختري الطائي التابعي ، وامسه سعيد بن فريوز ، هو مويل طييء ، ألن سيده : مويل العتاقة) ب

  .كان من طييء فأعتقه 
يد مثل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، ألن جده املغرية كان جموسياً فأسلم علي : مويل اإلسالم ) ج

  .اليمان بن أخنس اجلعفي ، فنسب إليه 
  : من فوائده -٣

ومن مث ليتميز املنسوب إىل القبيلة والء . ومعرفة املنسوب إىل القبيلة نسباً أو والء . األمن من اللبس 
  .عمن يشاركه يف امسه من تلك القبيلة نسباً

  : أشهر املصنفات فيه-٤
  .املصريني فقط صنف يف ذلك أبو عمر الكندي بالنسبة إىل 

  
--------------------------  

   .....٤٠٤ ص - ٤نظر القاموس ح ) ١(

)١/١٢٤(  

  

   ـ معرفة الثقات والضعفاء من الرواة٢٠ـ 
  : تعريف الثقة والضعيف-١
  .ويكون الضعف حسياً ومعنوياً . والضعيف ضد القوي . الثقة لغة املُؤمتن: لغة) أ
هو اسم عام يشمل من فيه طعن يف ضبطه أو : لضابط والضعيفهو العدل ا: الثقة: اصطالحاً) ب

  .عدالته
  : أمهيته وفائدته-٢



  .ألنه بواسطته يعرف احلديث الصحيح من الضعيف . هو من أَجلَّ أنواع علوم احلديث 
  : أشهر املصنفات فيه وأنواعها -٣
  .للعجلي " الثقات " ان ، وكتاب البن حب" الثقات " مثل كتاب : مصنفات مفْردة يف الثقات ) أ
. كالضعفاء للبخاري والنسائي والعقَيلي والدارقطين . كثرية جداً: مصنفات مفْردة يف الضعفاء) ب

  للذهيب" املغين يف الضعفاء " وكتاب .البن عدي " الكامل يف الضعفاء " ومنها كتاب 
" تاريخ البخاري الكبري " كتاب : منها .أيضاً وهي كثرية : مصنفات مشتركة بني الثقات والضعفاء ) ج

ومنها كتب خاصة ببعض . البن أيب حامت ، وهي كتب عامة للرواة " اجلرح والتعديل " ومنها كتاب 
لعبد الغين املقدسي ، وذيباته املتعددة اليت " الكمال يف أمساء الرجال " مثل كتاب . كتب احلديث 

  .جي للمزي والذهيب وابن حجر واخلزر

)١/١٢٥(  

  

   ـ معرفة أوطان الرواة وبلدام٢١ـ 
  : املراد ذا البحث-١

وهو اإلقليم أو الناحية اليت يولد اإلنسان أو يقيم فيها ، والبلدان مجع بلد، وهي . األوطان مجع وطن 
  .املدينة أو القرية اليت يولد اإلنسان أو يقيم فيها 

  .رواة ومدم اليت ولدوا فيها أو أقاموا فيها واملراد ذا البحث هو معرفة أقاليم ال
  : من فوائده-٢

ومن فوائده التمييز بني االمسني املتفقني يف اللفظ إذا كان من بلدين خمتلفني وهو مما يحتاج إليه حفاظ 
  .احلديث يف تصرفام ومصنفام 

   إىل أي شيء ينتسب كلٌ من العرب والعجم ؟-٣
اً تنتسب إىل قبائلها، ألن غالبيتهم كانوا بدواً رحالً، وكان ارتباطهم بالقبيلة لقد كانت العرب قدمي) أ

أوثق من ارتباطهم باألرض، فلما جاء اإلسالم، وغلب عليهم سكىن البلدان والقرى انتسبوا إىل بلدام 
  .وقراهم

  .أما العجم فإم ينتسبون إىل مدم وقراهم من القدمي) ب
  عن بلده ؟ كيف ينتسب من انتقل -٤
فليبدأ بالبلد األول مث بالثاين املنتقل إليه، وحيسن أن يدخل على : إذا أراد اجلَمع بينهما يف االنتساب) أ

وعلى هذا " فالن احلليب مث املدين : " فيقول من ولد يف حلَب وانتقل إىل املدينة املنورة" مث " الثاين حرف 
  .عملُ أكثر الناس



  .وهذا قليل . له أن ينتسب إىل أيهما شاء : جلمع بينهما وإذا مل يرِد ا) ب
   كيف ينتسب من كان من قرية تابعة لبلدة ؟-٥
  .له أن ينتسب إىل تلك القرية) أ
  .وله أن ينتسب إىل البلدة التابعة هلا تلك القرية ) ب
  .وله أن ينتسب إىل تلك الناحية اليت منها تلك البلدة أيضاً) ج

فله أن " الشام " وحلب من " حلب " وهي تابعة ملدينة " الباب " كان شخص منإذا : ومثال ذلك 
  .فالن البايب أو فالن احلليب ، فال الشامي : يقول يف انتسابه 

   كم املدة اليت إن أقامها الشخص يف بلد نِسب إليها ؟-٦
  .أربع سنني ، وهو قول عبداهللا بن املبارك 

  : أشهر املصنفات فيه -٧
للسمعاين الذي تقدم من مصنفات هذا النوع ألنه يذكر االنتساب " األنساب "  أن نعترب كتاب ميكن) أ

  .إىل األوطان وغريها 
  .البن سعد " الطبقات الكربى " ومن مظان ذكر أوطان الرواة وبلدام كتاب ) ب

آله وصحبه، هذا آخر ما يسر اهللا يف هذا الكتاب وصلى اهللا عليه وسلم سيدنا ونبينا حممد وعلى 
  .واحلمد اهللا رب العاملني

)١/١٢٦(  

  

  املصادر واملراجع
  .القرآن الكرمي

  .تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ـ نشر دار الكتاب العريب ـ بريوت 
تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي للسيوطي ، حتقيق عبدالوهاب عبداللطيف ـ الطبعة الثانية 

  .هـ ١٣٨٥سنة 
هـ ١٣٨٥ع شرحه التدريب ، حتقيق عبدالوهاب عبداللطيف ـ الطبعة الثانية سنة التقريب للنووي م

.  
  .الرسالة للشافعي ، حتقيق أمحد حممد شاكر 

الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة للكتاين ـ حتقيق الشيخ حممد املنتصر الكتاين ـ 
  .نشر دار الفكر

  . الطبعة املصرية ـ نشر حممد عبداحملسن الكتيب سنن الترمذي مع شرحه حتفة األحوذي ـ



  .سنن أيب داود ـ طبع اهلند على احلجر 
هـ ١٣٧٢سنن ابن ماجه ترتيب وحتقق حممد فؤاد عبدالباقي ـ طبع عيسي البايب احلليب وشركاه سنة 

.  
  .سنن الدارقطين ، تصحيح وحتقيق ونشر السيد عبداهللا هاشم اليماين املدين 

  .راقي له ـ طبع املغرب شرح ألفية الع
صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ـ حتقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ املطبعة السلفية بالقاهرة 

  .هـ ١٣٨٠سنة 
  .هـ ١٢٩٦طبعة بوالق سنة . صحيح البخاري املنت فقط 

  .هـ ١٣٤٧صحيح مسلم مع شرح النووي ـ الطبعة األويل ـ املطبعة املصرية باألزهر سنة 
وم احلديث البن الصالح ـ حتقيق الدكتور نور الدين عنتر ـ نشر املكتبة العلمية باملدينة املنورة سنة عل

  .هـ ١٣٨٦
فتح املغيث شرح ألفية احلديث للسخاوي ـ حتقيق عبدالرمحن حممد عثمان ، نشر املكتبة السلفية 

  .باملدينة املنورة 
  .يمنية مبصر القاموس احمليط للفريوز آبادي ـ طبع املطبعة امل

  .هـ١٣٥٧الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ـ طبع دائرة املعارف العثمانية باهلند سنة 
  .املتفق واملفترق للخطيب البغدادي ـ خمطوط 

  .املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري ـ نشر مكتبة النصر احلديثة بالرياض 
ـ نشر الدكتور السيد معظم حسني طبع دائرة املعارف معرفة علوم احلديث للحاكم النيسابوري 

  .العثمانية 
معامل السن للخطايب ـ حتقيق أمحد حممد شاكر وحممد حامد الفقي ـ مطبعة أنصار السنة احملمدية سنة 

  .هـ١٣٦٧
ميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهيب ـ حتقيق على حممد البجاوي ـ طبع عيسى البايب احلليب سنة 

   .هـ١٣٨٢
هـ ١٣٧٠موطأ مالك تصحيح وتعليق حممد فؤاد عبدالباقي ـ طبع عيسي البايب احلليب وشركاه سنة 

.  
  .نزهة النظر شرح خنبة الفكر للحافظ ابن حجر ـ نشر املكتبة العلمية باملدنية املنورة

  ..... املنورةخنبة الفكر مع شرحها نزهة النظر للحافظ ابن حجر ـ نشر املكتبة العملية باملدينة املدينة

)١/١٢٧(  
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